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Ilmu Falak tidak lebih hanya sebagai kajian 'nujumisme' (Astrologi). Hal ini 

terjadi antara lain dengan dua alasan: 1.) Kebisaan hidup mereka dipadang pasir 

yang luas serta kecintaan mereka pada bintang-bintang untuk mengetahui 

tempat terbit dan terbenamnya, mengetahui pergantian musim, dll. 2.) 

Keterpengaruhan mereka terhadap kebiasaan bangsa-bangsa sebelumnya yang 

punya kebiasaan Astrologi.  
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Sejarah Perkembangan Ilmu Falak 

Langit dengan segala yang berada disekitarnya adalah fenomena menarik 
dikalangan bangsa-bangsa kuno Babilonia, Mesir, Cina, India, Persia, Yunani, dll. 
Peradaban Babilonia adalah peradaban yang punya pengaruh besar dalam ilmu 
pengetahuan. Orang-orang Babilonia dikenal hobi dengan ilmu eksperimental, membuat 
peradaban ini bertahan dan terus berkembang. Sumbangsih besar, sekaligus masalah 
besar peradaban Babilonia yang telah mengakar hingga saat ini adalah Astrologi. 
Astrologi lahir sekitar 2000 tahun SM di Lembah Mesopotamia (di antara sungai Eufrat 
dan Tigris). Dapat dibayangkan, langit yang gemerlap oleh ribuan bintang-bintang 
tentunya sangat inspiratif untuk para Astrolog dan pendeta Babilonia ketika itu. 
Mengamati sekaligus meramal kejadian dilangit adalah kebiasaan mereka dahulu, 
mereka beranggapan bahwa setiap gerak benda-benda dilangit adalah pesan dari 
penguasa alam yang harus diterjemahkan. Astrologi banyak diminati dahulu bahkan 
hingga kini dikarenakan ia bicara tentang manusia dengan segala karakter dan nasibnya. 
Datangnya Islam, secara tegas melarang praktek ini. 

Astronomi dengan Astrologi sangatlah berbeda, meski kedua-duanya sama, sama 
dalam menerjemahkan alam raya (langit), keduanya memang tidak lepas dari 
pemaknaaan dan penerjemahan benda-benda langit. Astrologi mempelajari hubungan 
kedudukan rasi-rasi bintang (zodiak) terhadap karakter dan nasib seseorang. Sementara 
Astronomi menerjemahkan langit demi pengembangan peradaban, dan khusus dalam 
Islam berguna dalam kepentingan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dll. Astronomi 
mempelajari alam secara fisika-matematika dan hukum-hukum alamnya. Sehingga 
kesimpulannya bahwa benda-benda di atas sana adalah benda langit, bukan dewa-dewi 
atau makhluk luar biasa.  

Sejak dulu, orang meyakini bahwa Bumi adalah sebagai pusat Tata Surya 
(Geosentris), antara lain dipelopori oleh Claudius Ptolemeus dari Yunani dalam Almagest-
nya. Namun, sekitar tiga belas abad kemudian, sistem Geosentris ini runtuh oleh teori 
Heliosentris Nicholas Copernicus (w.1543 M) di tahun 1512. Ia menuturkan, planet dan 
bintang bergerak mengelilingi Matahari dengan orbit lingkaran (da'iry). Johanes Kepler 
(w.1630 M) mendukung gagasan itu di tahun 1609 melalui teorinya bahwa Matahari 
adalah pusat Tata Surya, Kepler juga memperbaiki orbit planet menjadi bentuk elips 
(ihlijy) yang dikenal dengan tiga hukum Kepler-nya. Di tahun yang sama, Galileo Galilei 
(w.1642 M) menciptakan Teleskop monumental  di dunia. Dari pengamatannya, ia 
berkesimpulan bahwa Bumi bukan pusat gerak. Penemuan Teleskopnya, selain 
memperkuat konsep Heliosentris, juga membuka lembaran baru dalam perkembangan 
ilmu Astronomi modern.  
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Nama – Nama  Pelanet 

Jumlah 
Satlit 

Diameter 
Ekuator 

Arah 
Rotasi 
  ) 

Prode 
Rotasi 

Priode 
Revolusi 

  ) 

Jarak  ke 
Matahari    

( Juta Km.) 

Nama 
Pelanet 

        B - T 58.65 h 88 h    Markurius 

         T - B 243 h 225 h     Venus 

           B - T 1 h 365,25 h     Bumi 

        B - T 24.6 j 1,88 t     Mars 

           B - T 9 j 50 m 11,86 t     Yupiter 

           B - T 10 j 14 m 29,46 t       Saturnus 

         T - B 17 j 84,1 t       Uranus 

         B - T 18 – 26 j 164,8 t       Neptunus 

        T - B 6,38 t 248,5 t       Pluto 

Keterangan : 
B = Barat 
T = Timur 
 

t    = Tahun 
h   = hari 
j    = jam 
m = Menit 

   Rotasi =  Peredaran Bumi pada porosnya  dari arah barat ke Timur . Satu kali putaran 

penuh ( 360 derajat ) ditempuh selama 23 jam 56 menit 4 detik dan dibulatkan menjadi 24 

jam, dan akibat dari rotasi ini adalah  terjadinya perbedaan waktu dan pergantian siang dan 

malam 

 

   Revolusi =  Peredaran Bumi mengelilingi matahari dari arah barat ke timur. Satu kali 

putara penuh ( 360 derajat ) memerlukan waktu 365,2425 hari sehingga dibulatkan pada 

tahun biasa ( Basitah ) = 365 hari , dan pada tahun Panjang (Kabisat) = 366 hari 
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Ilmu Falak (Astronomi) Masa Islam 

  Dalam Islam, pada awalnya Ilmu Falak tidak lebih hanya sebagai kajian 
'nujumisme' (Astrologi). Hal ini terjadi antara lain dengan dua alasan: 1.) Kebisaan hidup 
mereka dipadang pasir yang luas serta kecintaan mereka pada bintang-bintang untuk 
mengetahui tempat terbit dan terbenamnya, mengetahui pergantian musim, dll. 2.) 
Keterpengaruhan mereka terhadap kebiasaan bangsa-bangsa sebelumnya yang punya 
kebiasaan Astrologi.  

 Datangnya Rasulullah S.a.w. beserta risalah-Nya dengan membawa cahaya al-
Qur’an, menebas habis paham nujum tersebut. Bahagia dan celaka  nasib) mutlak dalam 
kekuasaan Allah S.w.t. Ilmu falak terus berkembang dengan kontrol al Qur'an, hingga 
akhirnya banyak melahirkan sarjana-sarjana falak berpengaruh dalam Islam seperti al 
Biruni, al Battani, Ibnu Yunus, Ibnu Syathir, Ibnul Majdi, dll. 

 Adalah Dinasti Abbasiyyah masa Al Mansur berjasa meletakkan Ilmu Falak pada 
posisi istimewa, setelah Ilmu Tauhid, Fikih, dan Kedokteran. Ketika itu, Ilmu Falak -
dikenal juga dengan Astronomi- tidak hanya dipelajari dan dilihat dalam perspektif 
keperluan praktis ibadah saja, namun lebih dari itu, ilmu ini lebih dikembangkan sebagai 
pondasi dasar terhadap perkembangan science lain seperti ilmu pelayaran, pertanian, 
kemiliteran, pemetaan, dll. Tidak tanggung-tanggung, Khalifah Al Manshur 
membelanjakan dana negara yang besar dalam rangka mengembangkan kajian Ilmu 
Falak. 

  Sejak masa Al Makmun, telah marak gerakan penerjemahan literatur-literatur 
Falak asing kedalam bahasa Arab seperti buku "Miftah an Nujum" yang dinisbahkan pada 
Hermes Agung (Hermes al Hakim) dimasa Umawiyah, menyusul buku Sind Hind tahun 
154 H/ 771 M yang diterjemahkan oleh Ibrahim al Fazzary, Almagest Ptolomaeus yang 
diterjemahkan oleh Yahya bin Khalid al Barmaky dan disempurnakan oleh al Hajjaj bin 
Mutharr dan Tsabit bin Qurrah (w.288 H), dll.  

 Hal penting yang perlu dicatat, perkembangan peradaban falak Arab-Islam 
memang tidak bisa dilepaskan dari peradaban sebelumnya, namun terdapat beberapa 
keistimewaan dalam ilmu falak Islam, antara lain sbb.: 

1.] Meski Arab menukil dari peradaban sebelumnya, namun senantiasa disertai dengan 
koreksi, penjelasan ulang teori, penambahan informasi, yang berikutnya membuat karya-
karya tersendiri yang punya ciri dan keunggulan. 

2.] Peradaban falak Arab-Islam tidak hanya terhenti dalam sebatas tinjauan teoritis saja, 
namun mempolanya dalam bentuk ilmu-ilmu pasti seperti matematika, fisika, kimia, dll. 

3.] Dalam hal perbintangan (Astrologi), Arab-Islam memang tidak mampu menghapus 
habis tradisi ini, bahkan praktek ini tetap ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari 
hingga saat ini. Hal ini dikarenakan Astrologi bicara tentang diri seseorang dengan segala 
kemungkinan suka dan dukanya 
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Mengetahui Awal Tahun Masihi 

   Ketentuan Umam 

a. 1 tahun ( Basitah ) Masihi = 365 hari dan Februari = 28 hari atau 1 tahun ( kabisat ) Masihi = 

366 hari dan Februari =29 hari 

b. Tahun Kabisat adalah bilangan tahun yang habis di bagi  4 ( misalnya ;1996,2000,2004 ), 

kecuali bilangan  Abad yang tidak habis di bagi 4 ( misalnya ; 1700,1800,1900) selain itu 

adalah Tahun Basitah 

c. 1 siklus tahun Masihi = 4 tahun ( 1461 hari ) 

d. Penyesuaian yang harus dilakukan akibat anggaran gregorius ( nama orang ) sebanyak 10 hari 

sejak 15 Oktober 1582 M, serta penambahan 1 hari pada setiap bilangan Ahad yang tidak habis 

dibagi 4 sejak tanggal tersebut, sehingga sejak tahun 1900 sampai 2099 ada penambahan 

koreksi 13 hari ( 10 + 3 ) 

 

 

   Menghitung Hari dan Pasarannya 

a. Tentukan Tahun yang akan dihitung 

b. Hitung tahun yang utuh yaitu tahun yang bersangkutan dikurangi 1 ( satu ) 

c. Hitung berapa  siklus selama  tahun utuh tersebut , yakni  tahun utuh dibagi 4 

d. Hitung berapa  tahunn kelebihan  dari jumlah siklus  yang bersangkutan  

e. Hitung berapa hari  selama siklus yang ada yakni siklus  X ( dikalikan ) 1461 hari 

f. Hitung berapa hari selama  tahun kelebihan yaitu kelebihan jumlah tahun dikalikan 365 hari 

g. Jumlahkan hari-hari tersebut  dan tambahkan 1 hari ( tanggal 1 januari tahun tersebut ) 

h. Jumlah hari dibagi 7 ( tujuh ) selebihnya dihitung  mulai hari sabtu  atau  = 

(   = Sabtu   = Ahad    = Senin     = Selasa    = Rabu    = kamis    = Jum’at ) 

i. Jumlah hari itu kemudian dibagi 5 ( lima ) selebihnya dihhitung mulai Pasaran  kliwon  yakni =  

( 1 = Kliwon   2= Legi    3 = Pahing   4 = Pon   5 = Wage   0 = Wage ) 

 

Contoh : 

1 Januari 2010 M. Sama dengan Tahun Basithah karena tidak habis dibagi 4 

Tahun utuh ( Tam ) = 2010 –   =      

2009 : 4 = 502 siklus 1 tahun 

1 Januari 2010 = 502 siklus + 1 tahun + 1 Hari 

Maka : 

502 Siklus X 1461 hari  =         hari 

1 tahun = 365 hari  =      hari 

1 hari    =    hari 

=================================== + 

    =          hari 

Koreksi Gregorius=(10+3)hari =    hari 

=================================== - 

    =         hari 

Maka : 

733.775 : 7 hari = 104825 Sisa = 0 maka = Hari Jum’at 

733.775 : 5 Pasaran = 146755 Sisa = 0 maka = Wage 

Maka : 

  Januari      jatuh hari Jum’at Wage 
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Mengetahui Awal Tahun Hijriyah 

 

Caranya : Gugurkan Tahun Hijrah yang dikehendaki 8 sampai tersisa  8 atau kurang dari 8, maka 

angka yang tersisa kita masukkan dan urutkan dalam  huruf tahun : 

     ر     ٚ     ب     ر    ط     ج     ٙ     ا
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Lalu  huruf yang menempati posisi  itu kita hitung jumlahnya dengan hari dibawah ini : 
 عبت مجع١ مخٝػ أصبعا٤ ثالثا٤ إثٓني أحز

1 2 3 4 5 6 7 

Contoh Tahun : 1431 Hijriyah 

     

       H. 

   

    
      - 

    
      - 

   Sisa 
 Dan huruf tahun yang ketujuh jatuh pada huruf  wawu yang nilainya = 6, maka kalau kita 

masukkan pada tartib hari maka jatuh pada hari Jum’at  

Maka  Tahun      Hijriyah jatuh pada hari Jum’at 

 

 

Contoh Kalender 2010 
 

JANUARI ^ 22 Zulhijjah - 22 Muharam ^   FEBRUARI ^ 23 Muharam - 22 Shafar ^ 

AHD SEN SEL RAB KAM JUM SAB   AHD SEN SEL RAB KAM JUM SAB 

                              

                                  

                                            

                                            

                                      

                               

               

MARET ^ 23 Shafar - 23 Rabiul Awal ^  APRIL ^ 24 Rabiul Awal - 23 Rabiul Akhir ^ 

AHD SEN SEL RAB KAM JUM SAB  AHD SEN SEL RAB KAM JUM SAB 
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MEI ^ 24 Rabiul Akhir – 25 Jumadil Ula ^  JUNI ^ 26 Jumadil Ula - 26 Jumadil Tsani ^ 

AHD SEN SEL RAB KAM JUM SAB   AHD SEN SEL RAB KAM JUM SAB 

                              

                                 

                                           

                                            

                                         

                                

JULI ^ 27 Jumadil Tsani - 28 Rajab ^  AGUSTUS ^  29 Rajab - 29 Sya'ban ^ 

AHD SEN SEL RAB KAM JUM SAB  AHD SEN SEL RAB KAM JUM SAB 

                             

                                   

                                           

                                           

                                       

                             

               

SEPTEMBER ^ 1 Ramadhan - 30 Ramadhan 
^  OKTOBER ^ 1 Syawal - 2 Dzulqa'dah ^ 

AHD SEN SEL RAB KAM JUM SAB  AHD SEN SEL RAB KAM JUM SAB 

                             

                               

                                            

                                            

                                          

                               

 

NOVEMBER ^ 3 Dzulqa'dah - 2 Dzulhijjah ^   DESEMBER ^ 3 Dzulhijjah - 3 Muharram ^ 

AHD SEN SEL RAB KAM JUM SAB   AHD SEN SEL RAB KAM JUM SAB 
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 فٛص٠ ايضبع اجملٝب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

No Nama ukuran Sama dengan 

  15 derajat 1 Jam 

  1 derajat 4 Menit ( dari menit Jam ) ( MJ) 

  1 Menit ( dari derajat ) ( MD ) 4 detik ( dari Jam ) 

15 menit derajat 

15 menit derajat 

15 menit derajat 

15 menit derajat 

1 derajat  = 60  menit derajat 

30 MD 

30 MD 

   MD 

   MD 

   MD 

   MD 

   MD 
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 قاٍ تعاىل : يتعًُٛا عزر ايغٓني ٚاؿغاب ) األ١ٜ (

 ٔ ايضحِٝايضمح بغِ اهلل

  ٚفخب٘  اؿُز هلل  ايٛاٖب ايؿنٌ ٚامل١ٓ, ٚايقال٠  ٚايغالّ ع٢ً َضنظ را٥ض٠ ايٓب٠ٛ , ٚع٢ً أي٘

 يف ايغُا٤ ايع١ًٝ, ٚع٢ً ايتابعني هلِ إىل ّٜٛ ٜغض ؾٝ٘ سٚٚايٓؿٛؼ املط١ٓ٦ُ.  ايشٜٔ ِٖ نايٓذّٛ

Allah SWT berfirman : 

Supaya kalian  mengetahui  bilangan bilangan  tahun dan hisab ( Al Ayah ) 

 

Dengan nama Allah SWT ( Aku mulai mengarang kitabku ini dengan mengharap pertolongan dengan 

zat Allah SWT bukan yang lainnya )  yang maha  pengasih ( tanpa pilih kasih )  yang  maha penyayang ( 

yang khusus sayangnnya bagi orang  yang masuk sorga ) 

Segala  fuji  bagi Allah  SWT  ( Allah adalah  nama  atas zat  yang wajib disembah dengan sebenarnya )  

yang  maha pemberi  kelebihan dan  pemberian yang banyak 

Kemudian  selawat ( yaitu rahmat  yang disertai  dengan  penghormatan )  dan salam ( penghormatan )  

atas  markaz ( pusat ) daerah  kenabiyan,  dan atas  keluarganya  ( keluarga adalah  setiap ummat ijabah )  

dan sahabatnya (  setiap  orang  yang bertemu dengan  Nabi  Muhammad  SAW )  yang adalah  mereka  

seperti  bintang – bintang  yang ada di langit  yang sangat tinggi. Dan atas para pengikut mereka  sampai 

pada hari merasa senang padanya  setiap orang  yang memiliki  jiwa  yang  tenang. 

ؾًُا قضأْا عٓز ؽٝدٓا ايعامل ايعال١َ ايعاصف باهلل ايؾٝخ عًُٝإ ايظٖزٟ ايٓكؾبٓزٟ اـايزٟ  :أَابعز

ٚمسعٓا تكضٜضات٘ ٚؾتح  اجملٝب صمح٘ اهلل تعاىل صمح١ ٚاعع١ املٛع١َٛ مبذ١ً ايٓاظضٜٔ يف ايعٌُ بايضبع 

ؾأصرْا إٔ ْعٝز سيو ٖشٙ اهلل يٓا بربنت٘ َاؽا٤ خؿٓا إٕ َض عًٝٓا طَإ ْغٝإ سيو يغ٤ٛ حؿعٓا 

ايٛصقات ع٢ً فٛص٠ ايضعاي١ تشنري٠ يٓا ٚألَجايٓا َٔ ايكافضٜٔ ْٚضدٛ ممٔ اطًع عًٝٗا إٔ ٜٓعض بعني 

ايؾؿك١ ٚاإلْقاف َٔ غري حكز ٚال اعتغاف ٚإٔ ال ٜبارص عًٝٓا باملالّ إٕ عجض ع٢ً ؽ٧ٝ دًب٘ 

 أٚعكطات األقالّ ايغٗٛ ٚايٓغٝإ بٌ ٜضخ٢ بغاط ايعشص ٜٚقًح َا تٝكٔ أْ٘ خطا٤

 
Dan adapun setelahnya (  setelah  Basmalah , Hamdalah dan selawat atas rasulallah dan para sahabat dan 

tabi’in )  
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Maka  ketika kami telah  membaca ( belajar ) di  Guru kami yang sangat Alim yang Arif billah yaitu 

syekh  Sulaiman Az zuhdi An Naqsabandiy  Al – Kholidy  mudah – mudahan Allah SWT  

merahmatinya  dengan rahmat  yang sangat  banyak  akan kitabnya  yang bernama ―  Majallatun  Najirin 

fil Amal Bi Rubu’il  Mujayab ―  dan kami telah dengar  penjelasanya dan Allah  SWT  membukakan 

kepada kami ilmunya   dan apa  yang ia kehendaki dengan berkatnya, maka kami merasa takut  kalau 

terus masa bergulir ( berputar )  kami melupakan ilmu ini karena  jeleknya  hapalankami maka kami 

ingin  mengulangi ilmu itu  dengan  menulisnya  di beberapa kertas sebagai sebuah  Risalah  semoga 

bisa  jadi bahan ingitan bagi kami  dan bagi orang –orang  yang sepertikami  dari orang – orang  yang 

terbatas keilmuan dan hapalnnya . dan kami harapkan bagi yang melihat( membacanya )  bahwa ia 

melihat padanya  dengan  mata  kasihsayang dan penuh keinsapan tanpa ada rasa dengki dan 

kekecewaan dan janganlah cepat – cepat  mencela kami seandainya terdapat padanya  suatu kesalahan 

yang diakibatkan oleh kelupaan tetapi  hendaklah ia  mengulurkan  hamparan  keuzuran dan 

memperbaiki apa yang diyakini bahwa dia adalah salah atau salah tulis. 

 ٚمسٝتٗا : 

 تكضٜب املكقز يف ايعٌُ بايضبع اجملٝب

 ٚصتبتٗا ع٢ً َكز١َ ٚأصبع١ عؾض بابا ٚخامت١

 
Dan aku namakan kitab ini dengan  : 

“ Taqribul  Maksod fil Amal birrubuil  Mujayyab ” 

Dan aku susun kitab ini atas Pendahuluan dan 14 bab dan sebuah penutup 

 : املكز١َ

اييت ٜتٛقـ عًٝٗا ايعٌُ غايبا ٚتغُٝتٗا  ) مجع صعِ ٚتطًل ع٢ً َعاْٞ َٓٗا مجٝع ايعال٥ِ املٛمٛع١ يف ايضبع (يف ايضعّٛ  

 ٖٚٞ أصبع١ عؾض :
Pendahuluan : 

Pada  tanda – tanda yang dipergunakan  dalam mengerjakan Amal Rubu’ biasanya dan penamaannya  

dan dia ada 14  istilah :
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 ٖٛ ايجكب ايشٟ دنعٌ ؾٝ٘ اـٝط )  تغ٢ُ بٗا يهْٛٗا َضنظ ايزا٥ض٠ اييت نإ ايضبع َٓٗا ( أملضنظأألٍٚ  

 

 

 
1. Markaz : dia adalah lobang tempat dijadikannya benang 

=  ٖٚٛ ايكٛؼ احملٝط بايضبع أٚي٘ ميني ايٓاظض إيٝ٘ ٚأخضٙ ٜغاصٙ َكغّٛ بـــ ) ل قٛؼ اإلصتؿاعٚايجاْٞ :  

 ( رصد١ أقغاَا َتغا١ٜٚ أعزارٖا َهتٛب١ عضٚف اؾ99ٌُ

 حضٚف اؾٌُ :

   Qaus Irtifa’ adalah : dia adalah Qaus yang mengelilingi rubu’ awalnya adalah  sebelah kanan orang 

yang memandang rubu’ dan akhirnya adalah sebelah kiri orang yang memandang rubu’ terbagi atas    

derajat , terdiri atas  bagian-bagian yang sama bilangannya tertulis dengan huruf Jumal  dan huruf jumal 

itu adalah : 

 

 ععؿك نًُٔ حطٞ ٖٛط أظز

 ل ف ع ؼ ٕ ّ ٍ ى ٟ ط ح ط ٚ ٙ ر ج ب أ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 

 

 معؼ ثدش قضؽت

 ؽ ظ ض س ذ خ ت ـ ص م
199 299 399 499 599 699 799 899 999 1999 

 

 المركس
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طضرا َٔ أٚي٘ إىل أخضٙ ٚتغ٢ُ أعزارا َغت١ٜٛ ٚعهغا َٔ أخضٙ إىل أٚي٘ ٚتغ٢ُ أعزارا َعهٛع١  

ٖٛ َٛطٚع ع٢ً اثين عؾض بضدا, ؾُٔ أٚي٘ إىل ثالثني يف مثا١ْٝ عؾض بٝتا يف نٌ بٝت مخػ رصدات ٚ

رصد١ يربج اؿٌُ ٚاملٝظإ, َٚٓٗا إىل عتني رصد١ يربج ايجٛص ٚايعكضب َٚٓٗا إىل تغعني رصد١ يربج 

اؾٛطا٤ ٚايكٛؼ, ٚاعهػ سيو َٔ أخضٙ إىل أٚي٘ يربج ايغضطإ ٚاؾزٟ, ثِ يربج األعز ٚايزيٛ ثِ 

 ٚاؿٛت.   يربج ايغٓب١ً

Dibantangkan dari awalnya sampai akhirnya  dan dinamakan  ― A’dad Mustawiyah ―  dan sebaliknya 

dari akhirnya sampai awalnya  dan dinakan ― A’dad  Ma’kusah ―  pada    bait , pada setiap Bait 

berukuran 5 derajat dan dia terbagi atas 12 buruj, dari awalnya sampai 30 derajat  adalah untuk buruj 

Hamal dan Mizan, dan darinya sampai 60 derajat bagi buruj  Tsur dan Aqrab dan darinya  sampai 90 

derajat bagi buruj  Jauza’ dan Qaus dan baliklah itu dari akhirnya sampai  awalnya bagi buruj Sartan dan 

jady kemudian  bagi buruj asad dan dalwu  kemudian bagi buruj  Sumbulah dan Hut 

 
 

 

 

 

 

 

 أعزارا َغت١ٜٛ , قٛؼ , دٛطا٤ عكضب ,ثٛص,  ,َٝظإ محٌ َٔ أٍٚ ايكٛؼ إىل أخضٙ :

 أعزارا َعهٛع١ دزٟ , أعز,  ريٛ , عٓب١ً , حٛت ,َٔ أخض ايكٛؼ إىل أٚي٘ : ؽضطإ  

 

 (39)قٛؼ=(39)دٛطا٤=(39)عكضب =(39)ثٛص =(39)َٝظإ =(39)محٌ= (39)حٛت=(39)عٓب١ً=(39)ريٛ =(39)أعز=(39)دزٟ=(39)ضطإ=ؽ

 أٍٚ قٛؼ عزر َعهٛع١ أٍٚ قٛؼ عزر َغت١ٜٛ
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ٚعت١ , ٌُ ٚايجٛص ٚاؾٛطا٤ ٚايغضطإ ٚاألعز ٚايغٓب١ًٖٚشٙ ايربٚج قغُإ عت١ مشاي١ٝ ٖٚٞ : اؿ

 دٓٛب١ٝ ٖٚٞ املٝظإ ٚايعكضب ٚايكٛؼ ٚاؾزٟ ٚايزيٛ ٚاؿٛت
Dan buruj – buruj ini dua bagian  : 

   Enam buruj adalah buruj sebelah  Utara 

   Dan Enam Buruj adalah sebelah  Selatan 

No Buruj Sebelah Utara Buruj Sebelah Selatan 

  Hamal Mizan 

  Tsaur Aqrab 

  Jauza’ Qaus 

  Syartan Jady 

  Asad Dalwu 

  Sumbulah Hut 

 

 

Bumi 

Bumi memiliki dua peredaran : 

   Rotasi =  Peredaran Bumi pada porosnya  dari arah barat ke Timur . Satu kali putaran penuh ( 

360 derajat ) ditempuh selama 23 jam 56 menit 4 detik dan dibulatkan menjadi 24 jam, dan 

akibat dari rotasi ini adalah  terjadinya perbedaan waktu dan pergantian siang dan malam 

 

   Revolusi =  Peredaran Bumi mengelilingi matahari dari arah barat ke timur. Satu kali putara 

penuh ( 360 derajat ) memerlukan waktu 365,2425 hari sehingga dibulatkan pada tahun biasa ( 

Basitah ) = 365 hari , dan pada tahun Panjang (Kabisat) = 366 hari 

 

Berdasarkan hasil penyelidikan ahli Falak bahwa keliling bumi pada garis khatulisyiwa’/ Ekuator bumi ( 

0 garis lintang ) kurang lebih 40.000 km. 

Maka 1 (derajat busur) pada garis katulistiwa sama dengan 111.111 km.  Kesimpulan ini dapat diperoleh 

dari 40.000 km/360 derajat. Sehingga kita dapat mengetahui perbandingan satuan ukur sudut, waktu dan 

jarak. 

 

Satuan ukur Jarak Satuan Ukur Waktu Satuan ukur Sudut 

40.000 km 24 jam 360 derajat 

1665 km 1 jam 15 derajar 

111 km 4 menit 1 derajat 

27.75 km 1 menit 15 menit derajat 

1.85 km 4 detik 1 menit derajat 

 

Satuan ukur diatas dapat dijadikan dasar untuk Konversi dari Jarak ke waktu dan ke Sudut dan 

sebaliknya. 
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 Aries اؿٌُ 1

شملية
 

Domba Janntan 
 
 

 

 Taurus Sapi jantan ايجٛص 2

 

 
 

 Gemini اؾٛطا٤ 3

Buah/kembar  

 Cancer Kepiting ايغضطإ 4

 

 Leo األعز 5

Singa  

 Virgo ايغٓب١ً 6

Tangkai/gadis  

 Libra املٝظإ 7

جنوبية
 

Timbangan  

 Scorpio ايعكضب 8

Kalajengking  

 Sagitarius ايكٛؼ 9

Busur  

 Copricorn اؾزٟ 19

Anak kambing yang 

berumur 1 tahun 

 

 Aquarius ايزيٛ 11

Timba  

12 

 Pisces اؿٛت

Ikan  
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: ٖٚٛ خط َغتكِٝ ْاطٍ َٔ املضنظ إىل قٛؼ اإلصتؿاع َكغّٛ بــ ) ؼ (  دٝب ايتُاّ) ٚايجايح ( 

ارٖا َهتٛب١ عضٚف اؾٌُ طضرا َٔ املضنظ إىل ايكٛؼ ٜٚغ٢ُ أعزارا رصد١ أقغاَا َتغا١ٜٚ أعز

َغت١ٜٛ ٚعهغا َٔ ايكٛؼ إىل املضنظ ٚتغ٢ُ أعزارا َعهٛع١ يف اثين عؾض بٝتا يف نٌ بٝت مخػ 

 رصدات

 

 

 

 
   Jaibut Tamam adalah : Garis yang lurus yang turun dari Markaz sampai Qaus Irtifa’ terbagi  dengan  

Syin =....  derajat  bagian – bagian yang sama bilangannya tertulis dengan huruf  Jumal terbentang dari 

Markaz sampai Qaus  dan dinamakan bilangan-bilangan  yang sama dan sebaliknya dari Qaus sampai 

Markaz dan dinamakan bilangan-bilangan Ma’kusah ( kebalikan ) pada 12  Bait pada setiap  bait 

berukuran 5 derajat. 

: ٖٚٛ خط ) يهْٛ٘ عتني قغُا را٥ُا غالف دٝب ايتُاّ ؾكز ٜهٕٛ تغعني   ( ايغتٝين) ٚايضابع ( 

 َغتكِٝ ْاطٍ َٔ املضنظ إىل أخض ايكٛؼ َكغّٛ َجٌ دٝب ايتُاّ

 دٝب ايتُاّ

 أعزار َعهٛع١ أعزار َغت١ٜٛ

رصد١ 5بٝت ٚؾٝ٘   

 أعزر َعهٛع١ أعزر َغت١ٜٛ

 ايغتٝين
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   Sittini adalah  :  Garis  yang lurus yang turun dari Markaz  sampai akhir  Qaus terbagi  sempai Jaibu 

Tamam 

) ٚاـاَػ (را٥ضتا ايتذٝٝب ُٖٚا ْقؿا را٥ضتني نبريتني خضدتا َٔ املضنظ َٓتٗٝا أحزُٖا إىل أخض 

 ايكٛؼ ٜٚغ٢ُ ايتذٝٝب األٍٚ ٚاألخض  إىل أٚهلا ٜٚغ٢ُ ايتذٝٝب ايجاْٞ
 

 

 

 

 

 
   Dua Daerah Tajyib  dia adalah : setengah dua daerah yang besar yang keduanya keluar dari  Markaz  

berakhir  salah satu dari keduanya sampai akhir Qaus  dan dinamakan Tajyibul Awwal  dan yang lain 

keluar  dari Markaz  sampai awal qaus dan dinamakan   Tajyib Tsani 

 ) ايغارؼ ( اؾٝٛب املبغٛط١ ٖٚٞ اـطٛط املغتك١ُٝ ايٓاطي١ َٔ ايغتٝين إىل ايكٛؼ

 

 

 

 
 

   Juyub Mabsyutah : adalah  garis – garis yang lurus yang turun dari sittini  sampai  Qaus 

 أخض ػٝب ثاْٞ

 َضنظ أخض ػٝب أٍٚ

 أٍٚ ػٝب ثاْٞ أٍٚ  ػٝب اٍٚ

 ايغتٝين

 دٝٛب َبغٛط١
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 ) ايغابع (اؾٝٛب املعهٛع١ ٖٚٞ اـطٛط املغتك١ُٝ ايٓاطي١ َٔ دٝب ايتُاّ إيٝ٘

 

 

   

 
   Juyub Ma’kusah : dia adalah garis-garis  yang lurus yang turun dari  Jaib tamam  sampai Qaus 

) ايجأَ ( را٥ض٠ املٌٝ ٖٚٞ قٛؼ َٔ را٥ض٠ فػري٠ بعز طضؾٝٗا َٔ املضنظ ) نز( رصد١ أحزُٖا عٓز 

 ايغتٝين ٚاألخض عٓز دٝب ايتُاّ

   Daerah Mail :  ialah Qaus  dari daerah kecil yang jauh kedua ujungnya dari  Markaz =  24 derajat 

salah satu dari keduanya pada jihat sittini  dan yang lain  pada jihat  jaibuttamam  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

) ايتاعع (قٛؼ ايعقضٜٔ ُٖٚا قطعتإ َٔ را٥ضتني نبريتني خضدتا َٔ أٍٚ قٛؼ اإلصتؿاع َكاطعتإ 

(َٔ َغتٟٛ ايغتٝين ٚتغ٢ُ  درجة 42,29= يػايب اؾٝٛب َٓتٗٝا  أحزُٖا إىل األخض ) َب ى

 ( َٓ٘ تغ٢ُ قٛؼ ايعقض ايجاْٞ درجة 26,39= ايعقض األٍٚ ٚاألخض إىل ) نٛ ٍ قٛؼ

 دٝب متاّ

 دٝٛب َعهٛع١

 ايغتٝين

 دٝب متاّ

 را٥ض٠ املٌٝ
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   Dua qaus Asar dia adalah :  dua  potongan dari  dua daerah yang besar  yang keluar keduanya  dari 

awal Qaus  Irtifa’ keduanya memotong sebagian besar jaib-jaib  berakhir salah satu dari keduanya 

sampai akhirnya  = 42.20 derajat  dari  Mustawa Sittini dan dinamakan Qaus asril Awwal ( Qaus 

Asar  Yang pertama ).  Dan yang lain  berakhir  sampai  = 26.30 derajat  dari  Mustawa  Sittini   

dan dinamakan Qaus Asri  Tsani ( Qaus Asar  yang kedua ). 

) ايعاؽض ( قا٥ُتاايعٌ ُٖٚا خطإ ْاطالٕ إىل قٛؼ اإلصتؿاع أحزُٖا َٔ ايغتٝين َٔ مج١ً اؾٝٛب 

ٚايجاْٞ َٔ دٝب ايتُاّ َٔ ,  املبغٛط١ َتُٝظا  عٔ غريٙ بٓكط غايبا ٚتغ٢ُ قا١ُ٥ ايعٌ املبغٛط

 مج١ً اؾٝٛب املٓهٛع١ ممٝظا َٔ غريٙ ناألٍٚ ٚتغ٢ُ قا١ُ٥ ايعٌ املٓهٛؼ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dua Qa’imah Zilli ( dua  bayangan yang berdiri )  dan keduanya adalah :  dua garis  yang  keduanya 

turun  sampai Qaus Irtifa’  salah satu dari keduanya dari sittini  dari jumlah Jaib  mabsutah dan 

membedakan ia dengan  garis yang lainnya adalah  dengan adanya  titik – titik  di tepi garis.  Dan 

dinamakan qa’imatuzzil Mabsuth  dan yang kedua dari Jaib Tamam dari jumlah Jaib – jaib  

Mankusah dibedakan dari garis yang lainnya dengan titik seperti  Qa’imatuzilli Mabsuth dan 

dinamakan yang kedua ini dengan Qa’imatuzzilli  Mankus 

 أٍٚ قٛؼ اإلصتؿاع

 درجة 42,29قٛؼ عقض أٍٚ=  درجة 26,39قٛؼ عقض ثاْٞ= 

 قا٥ُتا ايعٌ َٔ مج١ً دٝٛب َبغٛط١

 َٔ مج١ً دٝٛب َعهٛع١قا٥ُتا ايعٌ 

 قا٥ُتا ايعٌ األقزاّ

 قا٥ُتا ايعٌ األفابع

 رصد١ 7 رصد١ 12

 رصد١ 7

 رصد١ 12
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ُٖٚا قطعتإ طا٥زتإ ع٢ً ؽهٌ ايضبع َٔ د١ٗ ايُٝٔ غايبا ٚقز تهْٛإ  ) اؿارٟ عؾض ( اهلزؾتإ

 َٔ د١ٗ ايٝغاص ٖٚٛ األحغٔ

 

 

 

 

 

    Dua Hadaf dan dia adalah :  dua potongan kayu tambahan pada bentuk rubu’ dan terletak di pihak  

Kanan biasanya dan kadang – kadang keduanya berada pada jihat  kiri  dan ini lebih bagus 

 ) ايجاْٞ عؾض ( اـٝط ايشٟ دنعٌ يف َضنظ ايضبع ٖٚٛ ظاٖض

 

 

 
    Benang dia adalah benang  yang di taruh di lobang markaz Rubu’ dan ini sudah terang 

 اـٝط ٚاألحغٔ إٔ ٜهٕٛ يْٛ٘ كايؿا يًٕٛ اـٝط ) ايجايح عؾض ( املضٟ ٖٚٛ َا ٜعكز يف

 

 

 
 

    Muri adalah benda yang digantungkan di benang dan sebagusnya harus berbeda dengan warna 

benang 

 ) ايضابع عؾض ( ايؾاقٍٛ: ٖٚٛ ايشٟ ٜعًل يف طضف اـٝط َٔ صفال أٚ حناؼ أٚ حزٜز

 

 

 

 

 

 

 

    Syaqul : adalah benda yang di gantungkan diujung benang baik dari timah, tembaga atau  besi. 

 ٖزؾ١ عؿ٢ً ٖزؾ١ عًٝا

 اـٝط

 َضنظ

 اـٝط

 َضٟ أٍٚ َضنظ
 َضٟ ثاْٞ

 اـٝط

 َضٟ أٍٚ َضنظ
 َضٟ ثاْٞ

 ؽاقٍٛ
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2إصتؿاع ايؾُػ 1ايباب األٍٚ : يف َعضؾ١
 

خش ايضبع بٝزٜو ٚادعٌ اهلزؾ١ ايعاي١ٝ إىل د١ٗ ايؾُػ ٚعًل ؽاقٛال غٝط٘ ال ػعً٘ خاصدا عٓ٘  

١ ايعاي١ٝ ؾُا بني اـٝط ٚطضف ايكٛؼ ٚال راخال ؾٝ٘ ثِ حضن٘ حت٢ تغترت اهلزؾ١ ايغاؾ١ً بعٌ اهلزؾ

 4عٔ اهلزؾ١ ٖٛ اإلصتؿاع  3اـايٞ

 

Bab  I 

Pada mengetahui Irtifa’ ( ketinggian )Matahari 

Ambillah Rubu’ dengan kedua tanganmu dan jadikan Hadpah yang atas ke pihak Matahari dan 

gantungkanlah  Syaqul dengan benang dan jangan jadikan benang tersebut keluar dari rubu’ dan tidak 

masuk padanya, kemudian gerakkanlah rubu’ tersebut sehingga menutupi hadpah yang sebelah bawah 

dengan bayang hadpah yang sebelah atas, maka apa yang antara benang dan tepi qaus yang sunyi dari 

hadpah itulah irtifa’ Matahari  

Contoh :  

Irtifa’ Matahari  

Tgl. 30 Januari 2010 

= 49 Derajat 
 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

                                                 
1
 اإلصتؿاع يػ١ : َٔ ايضؾع  ٚافطالحا : بعز املضنظ ايؾُػ ْٗاصا أٚ عا٥ض ايهٛانب  يٝال عٔ را٥ض٠  أؾل ايبالر   

2
 ٚإمنا خك املقٓـ بشنض ايؾُػ يهٕٛ أعُاٍ األٚقات ٚايكب١ً َٓٛط١ بٗا ٚبأحٛاهلا    

3
 ٖٚٞ د١ٗ دٝب ايتُاّ ٖٓا ألٕ اهلزؾ١ د١ٗ ايغتٝين.   

4
أفال نايٓذِ ) ايهٛانب غري ايؾُػ ٚايكُض  َٚجٌ أٟ َكزاصٙ يًؾُػ عٔ را٥ض٠ أؾل بًزى اؿكٝكٞ . ٖٚشا ايطضٜل داص ؾُٝا ي٘ ؽعاع نايؾُػ ٚايكُض عٓز اعتزاٍ ْٛصٙ ٚقٛت٘  ٚأَا الؽعاع ي٘   

ػعٌ اهلزؾ١ ايغؿ٢ً د١ٗ بقضى ٚاهلزؾ١ ايعًٝا حنٛ املضتؿع ٚتضقب٘ حت٢ ٜقري صأؼ  املضتؿع ٚاهلزؾتإ ايٓذِ : ايكُض عٓز معـ ْٛصٙ ( ٚايؾذض ٚاؾزاص ٚغريٖا ؾتأخش ايضبع بٝزٜو ٚايؾاقٌ  َعًل ٚ

 ٚعني ايٓاظض ع٢ً حط ٚاحز ؾُا حاٚٙ اـٝط َٔ اؾ١ٗ اـاي١ٝ  َٔ اهلزف ؾٗٛ اإلصتؿاع

Ketinggian matahari Awal Qaus 

Irtifa’ Matahari =    dr 

Bayangan Hadp Ulya 

menutupi Hdap Sufla Ulya 

Sufla 

Benang harus bersentuhan 
dengan rubu’ tidak kedalam 

dan keluar 

Contoh  Irtifa’ Matahari =    dr 
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 أيباب ايجاْٞ : يف َعضؾ١ اؾٝب َٔ حٝح اإلصتؿاع ٚعهغ٘

عز اإلصتؿاع َٔ أٍٚ ايكٛؼ ٚارخٌ َٔ ْٗاٜت٘ يف اؾٝٛب املبغٛط١ إىل ايغتٝين ؾُا بني َٓت٢ٗ املزخٍٛ 

إيٝ٘ ٚاملضنظ ٖٛ دٝب٘ ٚإٕ أصرت اإلصتؿاع َٔ اؾٝب املؿضٚض ؾعزٙ َٔ املضنظ يف َغت٣ٛ ايغتٝين 

 كٛؼ ؾُا بني َٓت٢ٗ املٓظٍٚ إيٝ٘ ٚأٚي٘ ٖٛ اإلصتؿاعٚأْظٍ َٔ ْٗاٜت٘ إىل اي

 

Bab. II 

Pada mengetahui Jaib  dari Irtifa’ dan sebaliknya 

Hitunglah Irtifa’ dari Awal qaus dan masukkan  dari  kehinggaannya pada Jaib – Jaib  mabsutah kepda 

Sittini, maka  apa yang antara kehinggaan yang dimasukkan kepadanya  dan Markaz adalah Jaibnya. 

Dan jika kamu ingin mengetahui Irtifa’ dari Jaib yang sudah ada  maka hitunglah  dia dari Markaz pada 

Mustawa  Sittini  dan turunkan  dari kehinggaannya  sampai ke Qaus , maka apa  yang antara 

kehinggaan yang diturunkan kepadanya  dan awal qaus itulah : Irtifa’ 

Contoh :  

Irtifa’ Matahari  Tgl     Januari      =    derajat maka Jaibnya adalah =       
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : 

Nilai Jaib untuk derajat dibawah 30  Dr akan lebih besar dari nilai Qausnya ( sudutnya ), sedangkan 

untuk  derajat di atas 30 dr. Nilai jaibnya akan lebih kecil dari Qausnya. 

 

  
 

 

Irtifa’ Matahari = 

49 Dr 

Awal Qaus 

Jaib Irtifa’ = 

45.15 Dr 

Markaz 

Sittini 

Jadi : Irtifa’ Matahari = 49 Dr 

         Jaib Irtifa’ =        Dr 
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 ايباب ايجايح : يف َعضؾ١ املٌٝ ٚايػا١ٜ

مع اـٝط ع٢ً رصد١ ايؾُػ ٚاْظٍ َٔ قٌ تكاطع٘ َع را٥ض٠ املٌٝ يف اؾٝٛب املبغٛط١ إىل ايكٛؼ 

إختًؿا ٚإال ؾدش ايؿنٌ بُٝٓٗا ٛؼ ٖٛ املٌٝ ثِ طرٙ ع٢ً ايعضض ؾُا بني َٓت٢ٗ املٓظٍٚ إيٝ٘ ٚأٍٚ ايك

ؾإٕ ؾكز أحزُٖا ؾاألخض متاّ ايػا١ٜ اْكق٘ َٔ ) ل ( ؾايباقٞ ٖٛ ايػا١ٜ , ؾُا حقٌ  ؾٗٛ متاّ ايػا١ٜ 

 أٚ ؾكز نالُٖا ٚناْا َتغاٜٚني يف اإلتؿام ؾايػا١ٜ ) ل (

 

Bab III 

Pada mengetahui Mail dan Goyah 

A. Mengetahui Mail 

Taruhlah  benang pada Derajat Matahari ( untuk mengetahu derajat Matahari lihat pembahasan di 

bawah ini )  dan turunkan dari tempat potongan pertemuan nya dengan daerah Mail A’zam yang ada di 

rubu’ pada jaib Mabsutah kepada  Qaus rubu’ , maka apa yang antara akhir yang turun kepadanya dan 

awal qaus itulah Mail. 

 

Mail Awal ( deklinasi ) ialah  kemiringan Matahari dari madarul I’tidal 

Pengukurannya : Busur/ Sudut dari lingkaran  Nisful Qousunnahar antara Matahari dan Madaruli’tidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Z = Zenit : ( simti Roksi ) ialah titik atas dari orang yang beraada di suatu tempat 

K = Katulistiwa 

UZS = Lingkaran Nisfu Qausinnahar 

KM = Mail syamsi  
 

KU 

Qausun Lail/malam 

Qausun Nahar/siang 

KS 

U S 

Z K 
M 

M 
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Mengetahui Buruj Matahari 

dan berapa Derajat yang telah berlalu 

 

No Bulan Hari Tapaut/Aus Buruj Jihat Buruj 

  Januari 1 s/d 31   الجدي Selatan 

  Februari 1 s/d 28(B)/29(K)    الدلو Selatan 

  Maret 1 s/d 31   الحوت Selatan 

  April 1 s/d 30    الحمل Utara 

  Mei 1 s/d 31   الثور Utara 

  Juni 1 s/d 30   الجوزاء Utara 

  Juli 1 s/d 31   السرطان Utara 

  Agustus 1 s/d 31   األسد Utara 

  September 1 s/d 30   السنبلة Utara 

   Oktober 1 s/d 31   الميسان Selatan 

   Nopember 1 s/d 30   العقرب Selatan 

   Desember 1 s/d 31   القوش Selatan 

 

Keterangan : 

- Kalau hasilnya ( Hari Bulan + Tapaut ) sama dengan 30 atau kurang maka  itulah Derajat 

Matahari dari Buruj tersebut 

- Kalau hasilnya ( Hari Bulan + Tapaut ) lebih dari 30 maka harus dikurangi 30 maka hasilnya 

itulah derajatnya dari buruj setelahnya. 

 

 

Contoh ( 30 atau kurang ) : 
Tanggal 2 Januari 20   

Maka :  

Buruj Jady 

Hari   

Tapaut    + 

    

Maka Tanggal 2 Januari 20   

 = Buruj ; Jady dengan ;11 Derajat 

 

Contoh ( lebih dari 30 ) : 
Tanggal 31 Januari 20   

Maka :  

Buruj Jady 

Hari    

Tapaut   

 40 Lebih dari 30 maka dikurangi 30 

      - 

    

 

Maka tanggal 31 Januari 20   

 = Buruj : Dalwu ( buruj Februari karena lebih dari 30 ) dengan 10 Derajat 

 

Tgl. 31 Januari 2010 

Buruj : jadi 

Dengan 11derajat 

14 ½  Mail 

10 derajat 

Dalu 

Jaib 

Mabsutah 

Tgl. 2 Januari 2010 
Buruj : jadi 

Dengan 11derajat 

22 ½  Mail 

11 derajat 

Jady 

Jaib 

Mabsutah 
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Contoh : 

Pada tanggal 30 Januari  2010 

= Buruj  Jady dengan tapaut 9 =  30 + 9  = 39 karena hasilnya lebih dari 30 maka harus dikurangi 30 jadi  

39 –    =   

Hasilnya adalah :  

Tgl 30 Januari 2010  burujnya adalah : buruj setelah Jady yaitu : Buruj Dalwu  jihat selatan dengan 

derajat Matahari = 9 derajat 

Dan Mail  Tgl 30 Januari 2010   adalah : 18 derajat 

 

Jadi : 
Tanggal 30 Januari 2010 

Maka :  

Buruj Jady  

Hari    

Tapaut   

 39  Lebih dari 30 maka dikurangi 30 

      - 

Derajat 9  buruj  Dalwu 

Buruj Dalwu ( buruj setelah Jady ) 

Mail = 18 derajat 

  

 

 

 

Mail Awal mempunyai harga terkecil pada saat Matahari  berada pada 0 dr buruj  Hamal/ tgl 22 Maret , 

dan pada 0 dr  buruj Mizan / tgl 23 september . kemidian  mempunyai  harga terbesar  pada saat  

Matahari  berada  pada    dr  Buruj Jauza’ / tgl    Juni  dan pada     dr buruj Qous /    Desember 

 

Tgl. 30 Januari 2010 

Buruj : Dalwu 

Dengan  9 derajat 

18   Mail 

09 derajat 

Dalu 

Jaib 

Mabsutah 
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Jadwal Mail Awal 

 د١ٗ 
 Positif /شمال Positif /شمال Positif /شمال Negatif /جنوب Negatif /جنوب Negatif /جنوب

 دٛطا٤ ثٛص محٌ حٛت ريٛ دزٟ بضٚج 

Tgl 
Januari Februari Maret April Mei Juni 

Drajah Menit Drajah Menit Drajah Menit Drajah Menit Drajah Menit Drajah Menit 

  -     -      -                       

  -      -      -                          

  -      -      -                         

  -      -      -                        

  -      -      -                         

  -      -     -                         

  -      -      -                         

  -      -      -                         

  -      -     -                          

   -     -      -                          

   -      -      -                           

   -      -      -                           

   -      -      -                          

   -      -      -                          

   -      -      -                          

   -     -      -                            

   -      -      -                           

   -      -      -                           

   -      -      -                           

   -      -      -                           

   -     -     -                            

   -      -                                

   -      -                                 

   -      -                                

   -      -                                

   -     -                                 

   -      -                                

   -      -                                

   -      -                                

   -                                    

   -                            

Hasil Positif ; Menunjukkan buruj tersebut di sebelah utara Katulistiwa 

Hasil Negatif : Menunjukkan Buruj tersebut di sebelah selatan Katulistiwa 
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 Negatif /جنوب Negatif /جنوب Negatif /جنوب Positif /شمال Positif /شمال Positif /شمال جهة 

 قوس عقرب ميزان سنبلة أسد سرطان بروج 

Tgl 
Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

Drajah Menit Drajah Menit Drajah Menit Drajah Menit Drajah Menit Drajah Menit 

                   -       -        -        

                   -       -        -        

                   -       -        -        

                   -       -        -        

                   -       -        -       

                   -       -        -       

                   -        -        -       

                   -       -        -       

                   -       -        -       

                    -       -        -       

                    -        -       -       

                    -        -       -       

                    -        -       -        

                    -        -       -       

                    -        -       -       

                    -        -       -       

                    -        -       -       

                    -        -       -       

                    -        -       -       

                     -        -       -       

                     -        -       -       

                     -        -       -       

                   -        -       -       

               -       -        -       -       

               -       -        -       -       

               -      -       -        -       

               -      -       -        -       

              -      -       -        -       

              -      -       -        -       

              -      -       -        -       

                 -           -       

Hasil Positif ; Menunjukkan buruj tersebut di sebelah utara Katulistiwa 

Hasil Negatif : Menunjukkan Buruj tersebut di sebelah selatan Katulistiwa 
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B. Mengetahi  Goyah 

1. Kalau ada Mail dan Ardul Balad 

a. Kalau mail dan ardul balad tidak searah 

Kemudian tambahkan ( mail ) atas Ardul balad kalau berbeda antara mail dengan  dan Ardul balad 

pada Jihat maka hasilnya itulah : Tamamul Goyah 

b.Kalau mail dan ardul balad searah 

dan  kalau tidak berbeda ( serarah antara mail dengan Ardul balad seperti sama-sama terletak di 

selatan atau Utara) maka ambilah fadlu ( sisa setelah mengurangi angka yang lebih besar dengan angka 

yang lebih kecil ) antara keduanya maka hasilnya itulah Tamamul Goyah. 

 

2. Kalau ada salah satu antara mail dan Ardul balad 

Kalau salah satu dari keduanya ( mail dan Ardul balad ) tidak ada maka yang ada itulah Tamamul 

Goyah 

 

Maka untuk mencari Goyahnya ( No. 1 dan 2  diatas ) caranya :( 90 derajat – Tamamul Goyah ) 

maka hasilnya itulah Goyah 

3. Kalau keduanya ( mail dan ardul balad ) tidak ada  

Maka kalau tidak ada Mail dan Ardul Balad dan keduanya searah ( ittifak pada jihat ) maka 

goyahnya adalah 90 derajat. 

   Kalau Derajat mail dan Ardul Balad sama  

Kalau derajat mail dan Ardul balad sama dan jihatnya pun sama ( seperti sama jihat selatan atau 

utara ) maka Goyahnya sama dengan 90 derajat. Dan dia tidak punya jihat karena kita tidak bisa katakan 

dia di utara atau selatan. 

 

Contoh Goyah  Irtifa: 

Mail Awal     januari = 18°  yaitu Buruj Dalwu  jihat selatan ) 
Ardul balad untuk pulau Lombok = 8°    ’ ( Lintang selatan ) 

Jadwal Ardul Balad  dan Tulul Balad  

No Kota 
Ardul balad/ 

Lintang 
LS/LU Tulul balad/ Bujur BT/BB 

  Lombok   °    ’ L.Selatan    °     ’ B.Timur 

  Makkah   °   ’ L.Utara   °    ’ B.Timur 

  

Maka antara Mail dan Ardul Balad sama pada Jihat ( sama – sama pada jihat selatan  ) maka kita harus 

mencari fadlu ( yaitu dengan mengurangi angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil ) =   ° 

-  °    ’ ( caranya    ° - 8° = 10°  lalu  10° - 1° = 9° , 1° Jadi = 60 menit derajat – 32 menit derajat = 28 

menit derajat ) Hasilnya adalah 18° -  °     =  °   ’ 

 

Maka Tamamul Goyah = 9°    8’   

Lalu untuk mencari Goyahnya maka 90 derajat dikurangi 9°. 8’   8 °     

Maka Goyahnya   8 °    ’ 

Maka Goyah Irtifa’ pada tanggal    Januari = 80°    ’ 
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Gambar Goyah Irtifa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

K = Garis pemisah antara utara dengan selatan 

ZK = Ardul Balad Selatan 

G = Goyah Irtifa’ 

AGB / LGM = Tempat beredar Matahari 

AB / LM = Nisfu fadlah 

GB/GL = Nisfu Qausinnahar 

GAH/GMJ =  90 derajat 

GH = Asal Mutlaq saat Ikhtilaf ( tidak searah ) 

GJ = Asal Mutlaq saat ittifak (searah ) 

FH/ JK = Bu’dul Qutur 
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 يف َعضؾ١ بعز ايكطض ٚاألفٌ املطًل: ايباب ايضابع  

مع  اـٝط ع٢ً عضض ايبًز ٚعًِ باملضٜني ع٢ً را٥ضتٞ ايتذٝٝب ثِ اقً٘ إىل املٌٝ  َٔ أٍٚ ايكٛؼ ؾُا 

بني املضٟ املعًِ ب٘ ع٢ً ايتذٝٝب األٍٚ ٚدٝب ايتُاّ َٔ اؾٝٛب املبغٛط١ ٖٛ بعز ايكطض َٚا بني 

 ٢ ايتذٝٝب ايجاْٞ ٚبني ايغتٝين َٔ اؾٝٛب املٓهٛع١ ٖٛ األفٌ املطًلاملضٟ املعًِ ب٘ عً

 

Bab IV 

Pada Mengetahui Bu’du Qutur dan Asal Mutlaq 

 

Taruhlah benang di ukuran Ardul balad ( Ardul balad kota yang ingin kita ketahui bu’dul Quturnya ) dan 

tandai dengan dua Muri di dua daerah Tajyib ( muri 1 untuk daerah Tajyib 1 dan Muri 2 untuk daerah 

tajyib 2 ) kemudian pindahkan benang dari awal qaus  ke ukuran Mail. 

 

   Bu’dul Qutur 

Maka ukuran yang antara Muri yang ditandai pada tajyib awal ( 1 ) tadi dan antara jaib Tamam 

dari Juyub mabsutah itulah Bu’dul Qutur  

 

 

Bu’dul Qutur ialah Jauhnya  diameter/ Garis tengah  tempat beredarnya matahari dari daratan  

lingkaran ufuq 

Bu’dul Qutur akan berada diatas ufuq kalau Ardul Balad  dan Mail  searah / Ittifaq. Dan  akan 

berada dibawah ufuq kalau  Ardul Balad dan Mail  Awal tidak searah/ Ikhtilaf 

 

Apabila tidak ada Ardul Balad yaitu bagi  daerah yang terletak tepat di sepanjang garis Katulistiwa 

atau tidak ada Mail Awal yaitu pada tanggal    Maret  dan    september maka tidak ada Bu’dul Qutur 

Besarnya Bu’dul Qutur untuk daerah indonesia berkisar     sampai   derajat 
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Gambar Bu’dul Qutur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

K = garis pemisah antara utara dengan selatan 

ZK = Ardul Balad Selatan 

G = Goyah 

AGB / LGM = Tempat beredar Matahari 

AB / LM = diameter 

JK = Bu’dul Qutur diatas Ufuq / Ittifaq ( searah ) 

FH = Bu’dul Qutur dibawah Ufuq/ Ikhtilaf ( tidak searah ) 
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2. Asal Mutlaq 

Dan apa ( ukuran ) yang antara Muri yang ditandai pada tajyib tsani (2) tadi dan antara Sittini dari 

jaib mangkusah itulah Asal Mutlaq 

 

Asal Mutlaq adalah garis lurus / jaib dari ghoyatul irtifa’ dimana garis tersebut tidak memasukkan 

Bu’dul Qutur ketika  ittifaq ( Ardul balad dan Mail Awal searah ) dan memasukkan Bu’dul  Qutur ketika  

Ikhtilaf (Ardul balad dan Mail Awal tidak searah ) 

 

Gambarnya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

K = Garis pemisah antara utara dengan selatan 

ZK = Ardul Balad Selatan 

G = Goyah Irtifa’ 

AGB / LGM = Tempat beredar Matahari 

AB / LM = diameter 

GH = Asal Mutlaq saat Ikhtilaf ( tidak searah ) 

GJ = Asal Mutlaq saat ittifak (searah ) 

FH/ JK = Bu’dul Qutur 

Cara mengetahui Asal Mutlaq dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Dan apabila tidak ada Ardul Balad dan mail Awal, maka Asal Mutlaq = 60 dr 
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Contoh : 

Ardul balad Lombok = 8°    ’ LS 

Dan Mail  Tgl 30 Januari 2010   adalah : 18 derajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hasilnya  Bu’dul Qutur = 3° 

Dan asal Mutlaq =  6° 1 ’ 

 

Jaib Tamam 

  ٍ Sittini 

Juyub Mabsutah 

Juyub Ma’kusah 

Muri 1 

Muri 2 

Benang Mail 18 dr 
Benang Ardul balad 

:      

Jumlah kolom dari 

Pertemuan Muri 

1dengan  juyub 

mabsutah sampai 

Jaib tamam itulah 
Bu’dul Qutur = 3.     

(  3 kolom/derajat ) 

Jumlah kolom dari 

Pertemuan Muri 2 
dengan  juyub 

makkusah sampai 

Sittini  itulah Asal 
Mutlaq = 56.15      

( 56 kolom/derajat 

,   ) 
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 ايباب اـاَػ : يف َعضؾ١ ْقـ ايؿن١ً ْٚقـ قٛؼ ايٓٗاص ٚايًٌٝ ٚقٛعُٝٗا

اْكً٘ إىل بعز ايكطض ؾُا بني اـٝط ٚ  مع اـٝط ع٢ً دٝب ايتُاّ ٚعًِ باملضٟ ع٢ً األفٌ املطًل ثِ 

قٛؼ ايٓٗاص إٕ اختًـ املٌٝ   ايؿن١ً َٚابني اـٝط ٚأخض ايكٛؼ ؾٗٛ ْقـ  أٍٚ ايكٛؼ ٖٛ ْقـ

ٚايعضض ٚإال ؾٗٛ ْقـ قٛؼ ايًٌٝ ٚأُٜٗا عًِ أٚال إسا ْكك َٔ ) قـ ( خضج األخض معؿُٗا حقٌ 

 متاّ قٛعُٝٗا
 

Bab. V 

Pada mengetahui Nisfu Fadlah dan Nisfu Qausinnahar dan Lail dan Qaus keduanya 

 

1. Mengetahui  Nisfu fadlah 

Taruhlah Benang di Jaib Tamam dan tandai dengan Muri atas ukuran Asal Mutlaq, kemudian 

pindahkan benang tersebut ke ukuran Bu’dul Qutur , maka apa yang antara Benang dan Awal Qaus 

itulah  Nisfu Fadlah 

 

1. Kalau berbeda ( tidak searah ) antara Mail dan Ardul Balad 

Taruhlah Benang di Jaib Tamam dan tandai dengan Muri atas ukuran Asal Mutlaq, kemudian 

pindahkan benang tersebut ke ukuran Bu’dul Qutur , maka apa yang antara Benang dan akhir Qaus 

itulah  Nisfu Qausinnahar ( setengah Qaus Siang ) 

 

2. kalau Searah ( Ittifak ) antara mail dan Ardul balad 

Taruhlah Benang di Jaib Tamam dan tandai dengan Muri atas ukuran Asal Mutlaq, kemudian 

pindahkan benang tersebut ke ukuran Bu’dul Qutur , maka apa yang antara Benang dan akhir Qaus 

itulah  Nisfu Qausi Laeil ( setengah Qaus Malam ) 

 

3. Mengetahui Qaus yang lain setelah mengetahui salah satu dua Qaus 

Dan Qaus mana saja yang diketahui lebih dahulu ( antara Nisfu Qausinnahar  atau Nisfu Qausi 

Laeil  ) maka hasilnya dikurangi dari 180 derajat ( 180 – Nisfu Qausi Nahar/Lail ) maka hasilnya itulah  

Nisfu Qaus yang belum diketahui ( Qausil Lail/nahar ) 

 

   Mengetahui Tamam  Qausinnahar dan lail 

Setelah mengetahui hasil kedua Qaus tersebut maka hasil kedua kaus tersebut kita kalikan dua ( 

Hasil Qaus Nahar x   =……  dan hasil Qaus lail x   = …… ) lalu jumlahkan keduanya maka itulah 

Tamam Qausinnahar dan Lail. 
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Contoh : 

Ardul Balad Lombok = 8°    ’ LS 

Dan Mail  Tgl 30 Januari 2010   adalah : 18 derajat  Buruj  Dalwu  Jihat selatan 

Hasilnya  Bu’dul Qutur = 3°  

Dan asal Mutlaq =  6° 1 ’ 

 

Hasilnya adalah : 

Nisfu fadlah =  °    ’        

Nisfu Qausillaeil  (   °   -   °    ’   ) =   °   ’     

Lalu 180°  -  Nisfu Qausillaeil (  °   ’)  = Nisfu Qausinnahar  =   °.  ’  

Nisfu Qausinnahar =   °   ’ 

Tamam Qaus adalah : Nisfu Qausillaeil dan nahar  x 2  = 360° 

Tamam Qaus Lail =   °   ’  x    = (   ° x 2 = 172° dan 45 x 2 = 90 – 60 =30 maka =1°    ) =   °   ’ 

Tamam Qaus Nahar =   °   ’  x   = (   ° x 2 = 186°  dan 15 x   =    ) =    °    

Maka hasil keduanya adalah =    °          °     = 360° 

 

No Nama ukuran Sama dengan 

  15 derajat 1 Jam 

  1 derajat 4 Menit ( dari menit Jam ) 

  1 Menit ( dari derajat ) 4 detik ( dari Jam ) 

Tamam Qausil Lael = 173°   ’ 

Tamam Qausinnahar = 186°    

Dan kalau di jadikan Jam maka menjadi : 

a. Tamam Qausil Lael = 173°   ’ = (   ° -    ° (  ° x 11 ) = 8. Lalu 8 x 4 menit = 32 menit. Dan 30 

menit derajat   x    4 detik = 120 detik  -  60 detik = 60 maka 30 menit derajat = 2 menit 

Jadi :    °   ’      jam    menit ( Qausil Lail/ Waktu Malam ) 

b. Tamam Qausinnahar = 186°    = (    ° –    ° (   ° x 12) = 6. Lalu 6 x 4 Menit = 24 menit. Dan 30 

menit derajat   x    4 detik = 120 detik  -  60 detik = 60 maka 30 menit derajat = 2 menit 

Jadi : 186°.30 = 12 jam  26 Menit ( Qausinnahar/ Waktu Siang ) 

Maka : 11 jam 34 menit + 12 jam  26 Menit =  24 jam 

berarti  waktu Siang hari  lebih panjang 52 Menit dibandingkan  waktu Malam 

Asal 

Mutlaq = 

      

Bu’dul Qutur =   
Nisfu fadlah =      

Nisfu Qausillaeil = 86.21 karena  Mail dan 

Ardul balad searah ( sama jihat selatan ) 
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Nisfu fadlah adalah : kelebihan antara Nisfu Qousinnahar dan 90 Derajat 

Nisfu qousinnahar ialah waktu antara terbit matahari  dan tergelincirnya atau waktu antara 

tergelincirnaya dan terbenamnya 

 

Pengukurannya : Busur dari tempat berputarnya  Matahari  antara garis tengahnya/ diameternya dan 

lingkaran  ufuq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

K = Garis pemisah antara utara dengan selatan 

ZK = Ardul Balad Selatan 

G = Goyah Irtifa’ 

AGB / LGM = Tempat beredar Matahari 

AB / LM = Nisfu fadlah 

GB/GL = Nisfu Qausinnahar 

GAH/GMJ =  90 derajat 

GH = Asal Mutlaq saat Ikhtilaf ( tidak searah ) 

GJ = Asal Mutlaq saat ittifak (searah ) 

FH/ JK = Bu’dul Qutur 
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 أيباب ايغارؼ : يف َعضؾ١ ايغاع١ املغت١ٜٛ ايػضٚب١ٝ :

خش اإلصتؿاع ؾظر ع٢ً دٝب٘ بعز ايكطض مبضٟ األفٌ إٕ اختًـ املٌٝ ٚايعضض ٚإال ؾاْكق٘ َٓ٘ َٚا 

ٕ اإلصتؿاع ؽضقٝا إختالؾٝا أٚ غضبٝا إتؿاقٝا ٚإال بني اـٝط ٚأٚي٘ ح٦ٓٝش طر عًٝ٘ ْقـ ايؿن١ً إٕ نا

ؾاْكق٘ َٓ٘ ؾُا حقٌ مع عًٝ٘ اـٝط ٚاحغب َٔ أٚي٘ إيٝ٘ ع٢ً ) ٜب ( إٕ نإ ؽضقٝا ٚإال ؾُٔ 

 أخضٙ ع٢ً عت عاعات
 

Bab VI 

Pada mengetahui Jam Mustawiyah Al Gurubiyah 

 

1. Kalau Mail dan Ardul balad tidak searah 

Ambillah Irtifa’ Matahari maka tambahkan  atas jaibnya Bu’dul Qutur  dengan Muri Asal Mutlaq 

dan apa yang antara benang dan antara Awal Qaus ketika itu : 

a  tambahkan atasnya Nisfu Fadlah kalau irtifa’ itu  Syarqy ( Matahari Timur ) Ikhtilafy ( berbeda 

antara Mail dan Ardul Balad ) atau Garby ( Matahari Barat ) Ittifaqy ( searah antara mail dan ardul balad 

) 

b  Kurangi atasnya Nisfu Fadlah kalau irtifa’ itu  Garby ( Matahari Barat ) Ittifaqy ( searah antara 

mail dan ardul balad ) atau Syarqy ( Matahari Timur ) Ikhtilafy ( berbeda antara Mail dan Ardul Balad ) 

 

 . Kalau Mail dan Ardul  searah 

Ambillah Irtifa’ Matahari maka kurangi  atas jaibnya Bu’dul Qutur  dengan Muri Asal Mutlaq dan 

apa yang antara benang dan antara Awal Qaus ketika itu  

a. tambahkan atasnya Nisfu Fadlah kalau irtifa’ itu  Syarqy ( Matahari Timur ) Ikhtilafy ( berbeda 

antara Mail dan Ardul Balad ) atau Garby ( Matahari Barat ) Ittifaqy ( searah antara mail dan ardul 

balad ) 

b  Kurangi atasnya Nisfu Fadlah kalau irtifa’ itu  Garby ( Matahari Barat ) Ittifaqy ( searah antara 

mail dan ardul balad ) atau Syarqy ( Matahari Timur ) Ikhtilafy ( berbeda antara Mail dan Ardul Balad 

) 

 

Maka hasil dari  No. 1 dan No.2  taruh atasnya benang, lalu hitung dari dari awal Qaus sampai 

benang tadi ( hasil No. 1/ No.2 ) di atas tambahan    Jam kalau irtifa’ matahari Syarqy ( timur )  Dan 

kalau irtifa’ Matahari Garby ( barat ) maka hitung dari akhirnya atas tambahan    Jam 
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Contoh : 

Ardul Balad Lombok = 8°    ’ LS 

Dan Mail  Tgl 30 Januari 2010   adalah : 18 derajat  Buruj  Dalwu  Jihat selatan 

Hasilnya  Bu’dul Qutur = 3°  

Dan asal Mutlaq =  6° 1 ’ 

Nisfu fadlah = 3° 15’ 

============================================================ 
Irtifa’ Syamsy Garbi =    derajat 

Jaib Irtifa’ =        derajat 

Jaib irtifa’   .15  –   ( bu’dul Qutur ) = 4     (Asal Muaddal ) 

Setelah digeser Muri Asal Mutlaq ( 6° 1 ’ ) dari  Sittini ke ukuran Asal mu’addal (      ) maka 

hasilnya adalah : 49.30 

Lalu hasilnya = 49.30  tambahkan Nisfu fadlah (3° 15 )  karena dia Garby Ittifaqy =   °  ’ 

Taruh  benang di ukuran       , lalu hitung dari akhir qaus  maka hasilnya = 37.15  ( 90 –        ) 

No Nama ukuran Sama dengan 

  15 derajat 1 Jam 

  1 derajat 4 Menit ( dari menit Jam ) 

  1 Menit ( dari derajat ) 4 detik ( dari Jam ) 

        - 30 ( 15 x 2 )  = 7.15 . lalau 7  x  4 menit = 28 menit. Dan 15 menit derajat  x  4  detik =  60 

detik  atau = 1 menit  . jadi  37.15 =  2 jam 29 menit 

2 jam 29 menit  + 6 Jam =  Jam 8  lebih 29  menit 

 

Ketika mengambil irtifa’    derajat Garby = jam      menit ( waktu arab ) 

Kalau di tambah 4 jam 21 menit ( perbedaan WIB dengan Makkah ) = jam 12 lebih     menit  WIB dan 

menjadi jam 13 lebih  50 menit WITA ( waktu lombok ) 

 

 

 

 

 

Jaib Irtifa’ =       - Bu’dul 

Qutur = 3  = 42.15 itulah 

Asal Mu’addal 

Irtifa’ =     Garby 

  ٍ Sittini 

Pindah benang 

sampai kepada 

ukuran Asal 
Mu’addal =       

Sampainya Muri ke 

ukuran = 42.15 

Muri Asal 

Mutlaq =      

      

Jaib Irtifa’ =       

Irtifa’ =     Garby 

  

  

  

Hasil = 

      

Hasil = 
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 تٓبٝٗات

: إٕ مل ٜهٔ يف اإلتؿام إخضاج بعز ايكطض َٔ دٝب اإلصتؿاع ؾدش ايؿنٌ بُٝٓٗا ٚمع املضٟ  األٍٚ

ٝ٘ ؾُا بني اـٝط ٚأٚي٘ ح٦ٓٝش طر عًٝ٘  ْقـ ايؿن١ً إٕ نإ ؽضقٝا ٚإال ؾدش ايؿنٌ بُٝٓٗا عً

 ,ٚمع اـٝط ع٢ً اؿافٌ ٚاحغب َٔ أخضٙ ع٢ً ) ٚ ( عاعات َطًكا 

 

Beberapa Perjagaan 

 

   Kalau tidak ada pada  Ittifak  ( sama antara Mail dan Ardul Balad )  mengeluarkan  Bu’dul Qutur dari 

jaib Irtifa’  maka ambillah  fadal ( sisi dari mengurangi angka yang lebih besar dengan angka yang 

lebih kecil ) antara keduanya  setelah itu taruh Mury atasnya , maka apa yang antara benang dan  

awal Qaus  ketika itu  tambahkan Nisfu fadlah kalau irtifa’ Mataharinya dari pihak Timur  dan kalau 

tidak dari timur ( Irtifa’ barat ) maka ambillah sisa ( antara  Nisfu fadlah dan hasilnya )  dan taruh 

benang atas hasilnya  lalu hitung  dari akhirnya atas  6 jam  secara umum 

 

ايؾضقٞ اإلتؿاقٞ إٕ أَهٔ إخضاج بعز ايكطض َٔ دٝب اإلصتؿاع ٚيهٔ إٕ مل ميهٔ إخضاج  ٚايجاْٞ 

ْقـ ايؿن١ً  مما بني اـٝط ٚبني أٚي٘ ؾدش ايؿنٌ بُٝٓٗا ٚمع اـٝط عًٝ٘ ٚاحغب َٔ أخضٙ ع٢ً 

 )ٚ ( عاعات
   Irtifa’ Timur dan Ittifak ( antara Mail dan Ardul balad )  kalau bisa mengeluarkan  Bu’dul Qutur dari 

jaib Irtifa’ tetapi tidak mungkin mengeluarkan Nisfu fadlah dari apa yang diantara benang dan dan 

awalnya maka ambillah fadal antara keduanya dan taruhlah benang atasnya dan hitung dari akhirnya 

atas 6 jam 

 

إلتؿاقٞ إٕ نإ بعز ايكطض َغاٜٚا ؾٝب اإلصتؿاع ؾنع اـٝط ع٢ً ْقـ ايؿن١ً يف ا:  ٚايجايح,  

 ٚاحغب َٔ أخضٙ ع٢ً ) ٚ ( عاعات
   Ketika Ittifaqy ( sama Mail dan Ardul Balad )  jika Bu’dul Qutur  sama dengan Jaib Irtifa’ maka 

taruhlah benang  atas Nisfu fadlah dan hitung dari akhir qaus atas 6 jam 
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يف اإلتؿاقٞ ايػضبٞ إٕ نإ اؿافٌ بعز طٜار٠ ْقـ ايؿن١ً طا٥زا ع٢ً ) ل ( ؾاصدع ب٘   ٚايضابع,  

إىل  أٚي٘ ٚاحغب َٓ٘ ع٢ً ) ٜب (  عاع١ ٚنشيو يف ايؾضقٞ اإلختاليف يهٔ ؼغب ٖٓا َٔ أخضٙ 

 ع٢ً ) ٚ ( عاعات 
4. Ketika Ittifaqy ( searah mail dan ardul balad )  dan irtifa’nya dari pihak barat  jika hasilnya setelah 

menambah Nisfu Fadlah melebihi 90 derajat   maka kembalilah dengannya ke awal qaus dan hitung 

darinya atas    jam , dan begitu juga pada Irtifa’ Timur yang ikhtilafy ( tidak searah Mail dan ardul 

balad ) tetapi disini  dihitung dari akhir qaus atas 6 jam 

 

: إٕ مل ٜٛدز ْقـ ايؿن١ً ٚبعز ايكطض ؾنع َضٟ األفٌ ع٢ً دٝب اإلصتؿاع ٚاحغب  اـاَػ. 

 َٔ أٚي٘  إٕ نإ ؽضقٝا ع٢ً ) ٜب (  َٚٔ أخضٙ إٕ نإ غضبٝا ع٢ً  ) ٚ (
   kalau tidak terdapat Nisfu fadlah dan Bu’dul Qutur maka taruhlah Muri Asal Mutlaq ( taruhlah muri 

pada derajat asal mjutlaq di bagian sttini ) lalu geser sampai ke derajat jaib Irtifa’ lalu hitung dari 

awalnya ( qaus )  jika irtifa’ itu sebelah Timur atas    jam dan hitunglah dari akhir qaus kalau 

irtifa’nya sebelah barat atas   jam 

 

قً٘ يف غري خط اإلعتٛا٤ أَا  ؾٝ٘ ؾال ػضٟ بٌ إسا  أخشت فٌٝ  : َا تكزّ َٔ ايتؿا ايغارؼ, 

أإلصتؿاع ؾُا بني اـٝط ٚبني طضف ايكٛؼ اـايٞ عٔ اهلزؾ١ ع٢ً ) ٜب (  إٕ نإ ؽضقٝا َٚا بٝٓ٘ 

 ,ٚبني طضؾ٘ األخض ع٢ً )ٚ ( إٕ نإ غضبٝا ٖٛ ايغاع١ َطًكا

6. Perincian apa yang telah lewat tempatnya adalah pada bukan garis katulistiwa’ adapun kalau berada di 

daerah katulistiwa’ maka tidak berlaku padanya akan tetapi kalau kami mengambil Irtifa’ maka apa 

yang antara benang dan antara tepi Qaus yang sunyi dari hadpah atas    jam jika irtifa’nya pihak 

timur, dan apa yang antaranya dan antara tepi qaus yang lain atas   jam jika irtifa’nya barat dialah 

ukuran jam secara mutlaq. 

 

 ال بز َٔ ْكقإ ايتُهني َٔ اؿافٌ ع٢ً نٌ حاٍ.  ٚايغابع  
7. Mesti mengurangi Tamkin ( dakaikuttamkin = 3,30 derajt ) yang hasil atas setiap keadaan 
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: إسا أصرت إٔ ؼغب ايزصج بايغاع١ ؾاحغب نٌ ) ٜ٘ ( رصد١ عاع١ ٚاحز٠ ٚنٌ رصد١  تت١ُ

ٔ ايزصد١ أصبع ثٛإ َٔ ايغاع١ ٖٚهشا يف ايجٛاْٞ ٚايجٛايح أصبع رقا٥ل َٔ ايغاع١ ٚنٌ رقٝك١ َ

 ٚايضٚابع ٚغريٖا
Kesempurnaan : 

 

Apabila kamu ingin menghitung Derajat dengan Jam maka hitunglah setiap 15 derajat dengan 1 jam dan 

1 derajat sama dengan 4 menit dari jam  dan setiap 1 menit  dari  derajat sama dengan 4 menit dari detik 

jam dan begitu pula pada  detik yang kedua, ketiga dan keempat dan yang lainnya. 

 

No Nama ukuran Sama dengan 

  15 derajat 1 Jam 

  1 derajat 4 Menit ( dari menit Jam ) 

  1 Menit ( dari derajat ) 4 detik ( dari Jam ) 

 

: إعًِ إٔ غا١ٜ اإلصتؿاع ال تغ٢ُ ؽضق١ٝ ٚال غضب١ٝ ؾإسا أصرت َعضؾ١ عاعتٗا ؾنع اـٝط  امت١خ

ع٢ً ْقـ ايؿن١ً َٔ أخض ايكٛؼ ٚاحغب َٔ أٚي٘ ع٢ً ) ٜب ( إٕ اتؿكا ٚإال ؾُٔ أخضٙ ع٢ً ) ٚ 

 ( ٚاْكك ايتُهني ٚإٕ مل ٜٛدز ْقـ ايؿن١ً ؾغاع١ ايػا١ٜ )ٚ( َتُهٓا 
Penutup : 

Ketahuilah  bahwa Goyah Irtifa’ tidak dinamakan Jihat Timur  dan tidak juga jihat Barat, maka apabila 

kamu ingin  mengetahui jamnya maka taruhlah benang atas  Nisfu Fadlah dari akhir Qaus dan hitung  

dari awal qaus atas 12 jam jika ittifak ( searah mail dan Ardul Balad )  dan jika tidak searah ( ikhtilaf )  

maka hitung dari akhir qaus atas 6 jam dan kurangi Tamkin ( 3, 30 menit ) jika tidak terdapat nisfu 

Fadlah maka jam Goyah tersebut adalah jam 6  
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 ايباب ايغابع : يف َعضؾ١ ايغاع١ املغت١ٜٛ ايظٚاي١ٝ

خش اإلصتؿاع  ٚطر ع٢ً دٝب٘ بعز ايكطض مبضٟ األفٌ يف اإلختالف ٚاْكق٘ َٓ٘ يف اإلتؿام ٚاحغب 

 َٔ أٚي٘ ع٢ً ) ٚ ( عاعات إٕ نإ ؽضقٝا ٚإال ؾُٔ أخضٙ ع٢ً ) ٜب (عاع١
 

Bab VII 

Pada mengetahui jam Mustawiyah Zawaliyah 

 

A. Ketika Ikhtilaf ( Mail dan Ardul balad tidak searah ) 

Ambillah Irtifa’ Matahari dan tambahkan atas jaibnya Bu’dul Qutur dengan menaruhkan Muri pada 

ukuran Asal Mutlaq pada Jaib Sittini lalu geser benang ke ukuran Jaib yang sudah ditambahkan bu’dul 

qutur tadi; 

a. maka hitunglah dari awal qaus atas   jam kalau irtifa’ sebelah timur 

b. dan hitunglah dari akhir qaus atas  atas    jam kalau irtifa’nya sebelah barat 

 

A. Ketika Ittifaq ( Mail dan Ardul balad searah ) 

Ambillah Irtifa’ Matahari dan kurangi atas jaibnya Bu’dul Qutur dengan menaruhkan Muri pada ukuran 

Asal Mutlaq pada Jaib Sittini lalu geser benang ke ukuran Jaib yang sudah dikurangi  bu’dul qutur tadi; 

a. maka hitunglah dari awal qaus atas   jam kalau irtifa’ sebelah timur 

b. dan hitunglah dari akhir qaus atas  atas    jam kalau irtifa’nya sebelah barat 

 

Contoh : 

Ardul Balad Lombok = 8°    ’ LS 

Dan Mail  Tgl 30 Januari 2010   adalah : 18 derajat  Buruj  Dalwu  Jihat selatan 

Hasilnya  Bu’dul Qutur = 3°  

Dan asal Mutlaq =  6° 1 ’ 

Nisfu fadlah = 3° 15’ 

============================================================ 
Irtifa’ Syamsy Garbi =    derajat 

Jaib Irtifa’ =        derajat 

Jaib irtifa’        –   ( bu’dul Qutur ) =       (Asal Muaddal ) 

Setelah digeser Muri Asal Mutlaq (  °   ’ ) dari  Sittini ke ukuran Asal mu’addal (      )  

Lalu hitung dari akhir  qaus  maka hasilnya =         (     -       )  tambahkan    jam karena irtifa’nya  

barat 

 

No Nama ukuran Sama dengan 

  15 derajat 1 Jam 

  1 derajat 4 Menit ( dari menit Jam ) 

  1 Menit ( dari derajat ) 4 detik ( dari Jam ) 

      - 30 derajat ( 15 x 2 ) = 10.25, lalu     x  4 Menit = 40 menit.  Dan 25 Menit derajat  x 4 detik = 

100 detik – 60 detik = 40 detik 



Taqrib al-Maksod fi al-‘Amali bi Ru’bi’ al-Mujayyab    

Jadi 40.25 = 2 jam 41 menit  40 detik. 

 

= 2  jam 41 menit  40 detik  + 12 jam  =  14, 41 menit 40 detik 

Ketika mengambil irtifa’    derajat Garby =   ,    menit  40 detik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaib Irtifa’ =       - Bu’dul 
Qutur = 3  = 42.15 itulah 

Asal Mu’addal 

Irtifa’ =     Garby 

  ٍ Sittini 

Pindah benang 

sampai kepada 
ukuran Asal 

Mu’addal =       

Sampainya Muri ke 

ukuran = 42.1  

Muri Asal 

Mutlaq =      

      

Jaib Irtifa’ =       

Irtifa’ =     Garby 

  

  

  

Hasil = 

      

Hasil 

=      
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 تٓبٝٗات

: يف اإلتؿام إٕ مل ميهٔ إخضاج بعز ايكطض َٔ اؾٝب ؾدش ايؿنٌ بُٝٓٗا ٚمع اـٝط عًٝ٘  األٍٚ: 

ٚاحغب َٔ أخضٙ ع٢ً ) ٜب ( عاع١ إٕ نإ ؽضقٝا ٚإال ؾُٔ أٚي٘ ع٢ً ) ٚ ( ٚإٕ تغاٜٚا 

 ؾايغاعات  ) ٚ (
Perjagaan : 

1. pada Ittifaq ( searah Mail dan Ardul Balad )  jika tidak mungkin mengeluarkan Bu’dul Qutur dari jaib 

maka ambillah fadlu ( sisa setelah mengurangi lebih besar dengan yang lebih kecil ) antara  Bu’dul 

Qutur dan Jaib Irtifa’nya lalu taruh benang atas hasilnya dan hitunglah dari akhirnya atas    jam jika 

di Irtifa’ jihat timur, dan jika irtifa’ dari jihat barat  maka hitung dari awalnya atas   jam  Dan jika 

sama maka jamnya 6 ( Jam 6 ) 

 

 

: إٕ مل ٜٛدز بعز ايكطض ؾنع َضٟ األفٌ ع٢ً دٝب اإلصتتؿاع ٚاحغب َٔ أٚي٘ ع٢ً ) ٚ (  ايجاْٞ

 إٕ نإ ؽضقٝا َٚٔ أخضٙ ع٢ً ) ٜب ( إٕ نإ غضبٝا نُا تكزّ
 

 

   Jika tidak terdapat Bu’dul Qutur maka taruhlah Muri pada  ukuran Asal Mutlaq lalu pindahkan ke Jaib 

Irtifa’ lalu hitung dari awalnya atas   jam jika irtifa’ Syarqi ( timur )  dan hitung dari akhirnya kalau 

irtifa’nya sebelah barat sebagaimana telah lewat  

 

: ٖشٙ ايتؿافٌٝ قًٗا يف غري خط اإلعتٛا٤ ٚأَا ؾٝ٘ ؾال ػضٟ بٌ إسا  أخشت اإلصتؿاع ؾُا  ايجايح

ايكٛؼ اـايٞ عٔ اهلزؾ١ ع٢ً ) ٚ ( إٕ نإ ؽضقٝا َٚا بٝٓ٘ ٚبني طضؾ٘ األخض  بني اـٝط ٚبني طضف

 ع٢ً ) ٜب ( إٕ نإ غضبٝا ٖٛ ايغاع١
 

   Rincian ini tempatnya pada bukan garis katulistiwa’  dan adapun pada garis katulistiwa’  maka tidak 

berlaku , tetapi apabila kamu mengambil  Irtifa’ Matahari maka yang antara benang dan tepi Qaus 

yang sunyi dari hadfah  atas tambahan   jam itulah jam jika irtifa’nya dari sebelah timur, dan apa 

yang antaranya dan antara tepi  yang lain  atas tambahan    jam itulah jam kalau irtifa’nya dari 

sebelah barat. 
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 : قاعز٠ اؿغاب ٚايتُهني ٖٓا نُا تكزّ يف ايغاع١ ايػضٚب١ٝ  تت١ُ
Kesempurnaan : 

Qoidah penghitungan dan tamkin ini sama seperti apa yang telah terdahulu pada jam Gurubiyah 

 : غا١ٜ اإلصتؿاع ٖٓا ع٢ً ) ٜب ( عاع١ َتُهٓا را٥ُا خامت١
Penutup. 

Goyah Irtifa’ disini selamanya atas 12 jam 
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 ايباب ايجأَ : يف َعضؾ١ ايعٌ َٔ اإلصتؿاع ٚعهغ٘ :

مع اـٝط ع٢ً اإلصتؿاع ٚأْظٍ بكا١ُ٥ ظٌ املبغٛط إيٝ٘ ثِ اصدع َٔ قٌ ايتكاطع إىل دٝب ايتُاّ ؾُا 

بني َٓت٢ٗ ايضدٛع ٚاملضنظ َٔ عزرٙ املغتٟٛ ؾٗٛ ظً٘ املبغٛط ٚإٕ ْظيت بكا١ُ٥ ظٌ املٓهٛؼ ٚتضدع 

 قٌ ايتكاطع إىل ايغتٝين ؾاؿافٌ ظً٘ املٓهٛؼ َٔ

Bab VIII 

Pada mengetahui  Zil dari Irtifa’ dan sebaliknya 

 

Taruhlah benang atas Jaib Irtifa’ Matahari dan turukanlah dari  Qoimatu zillil Mabsuth kepadanya 

kemudian kembalilah dari tempat ketukan/ pertemuan garis Qoimatu Zilli mabsuth ke Jaib Tamam maka 

apa yang antara akhir kembali dan Markaz dari bilangan Mustawinya itulah Zillnya yang Mabsuth 

Dan kalau kamu turunkan dengan Qoimatuzilli Mankus dan kembali dari tempat pertemuan benang 

sampai ke sittini maka hasilnya adalah  Zillil Mankusah 

 

Contoh : 

Irtifa’ Matahari  tanggal     Januari       jihat  barat =    ° dengan  Jaib irtifa’ =    °    

a. Maka Zil  Mabsuth irtifa’    ° =  

a) Bil Aqdam = 6 ° 

b) Bil Asabi’ =    °    

b. Zil Ma’kus irtifa’    °  = 

   Bil Aqdam = 8 ° 

   Bil Asabi’ =    ° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Irtifa’ Matahari = 

49 Dr 

 

Markaz 

Zil Irtifa’ Aqdam dan Asabi’ 

Ma’kusah 

Zil Irtifa’ Aqdam Ma’kusah =   

Zil Irtifa’ Asabi’  Ma’kusah =    

Zil Aqdam 

 Zil Asabi’ 

 

Jaib Tamam 

Irtifa’ Matahari = 

49 Dr 

 

Markaz 
Sittini 

Zil Irtifa’ Aqdam dan Asabi’ 

Mabsutah 

Zil Aqdam mabsutah = 6 

Zil Asabi’  mabsutah =      

Zil Aqdam 

 
Zil Asabi’ 

 

A’dad Mustawiyah 
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 : تٓبٝ٘ 

إٕ ْظيت بٗا ٚمل تًل اـٝط ؾأْظٍ ظظ٥ٗا املُهٔ ٚامضب اؿافٌ يف كضج سيو اؾظ٤ ٚإٕ  أصرت  

اإلصتؿاع  َٔ ايعٌ ؾإٕ نإ َبغٛطا ؾعز َٔ املضنظ يف َغتٟٛ دٝب ايتُاّ بكزصٙ ٚأرخٌ َٔ َٓت٢ٗ 

ُا ؾُا بٝٓ٘ ٚبني أٍٚ ايكٛؼ ح٦ٓٝش ٖٛ إصتؿاع٘ ٚإٕ عزرٙ إىل ايكا١ُ٥ ؾنع اـٝط ع٢ً قٌ تكاطعٗ

 نإ َٓهٛعا ؾعز نُا تكزّ يف َغتٟٛ ايغتٝين ٚنٌُ ايعٌُ ؾاؿافٌ إصتؿاع٘
Perjagaan : 

Jika kamu menurunkan dengan dan kamu tidak menemukan benang maka turunkan dengan sebagian 

zuzu’nya yang mungkin dan kalikanlah hasilnya pada tempat keluar itu  Juzu’  dan jika kamu ingin  

mengambil Irtifa’ Matahari dari Zil maka  jika zilnya  mabsuth maka hitunglah dari markaz pada 

mustawa jaib Tamam dengan ukurannya dan masukkanlah dari tempat berakhir bilangannya sampai ke 

qoimatuzzilli , maka taruhlah benang atas tempat bertemunya benang maka apa yang antaranya adan 

awal qaus ketika itu itulah Irtifa’ Matahari  

Dan jika Zil mankus maka hitunglah sebagaimana telah lewat pada Mustawa Sittini  dan 

sempurnakanlah pekerjaan maka hasilnya itulah irtifa’nya  

 : تٓبٝ٘

 ؾإٕ ْظيت َٔ َٓت٢ٗ عزر ايعٌ ٚمل تًل ايكا١ُ٥ ؾاؾعٌ ظظ٥ُٗا املُهٔ ؾاؿافٌ إصتؿاع٘ ايهاٌَ تأٌَ
Perjagaan : 

Maka jika kamu menurunkan benang dari akhir bilangan Zil dan kamu tidak menemukan Qoimatuzill  

maka kerjakan dengan juzu’keduanya ( yaitu Qaimatuzil Mabsuth dan Mankus ) yang mungkin maka 

hasilnya itulah  irtifa’nya yang sempurna maka renungkannah 
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ايباب ايتاعع : يف َعضؾ١ أٚقات ايقًٛات اـُػ ٚاإلَغاى ٚطًٛع ايؾُػ ٚاإلؽضام ٚاينخ٠ٛ 

 :  ايقػض٣ ٚاينخ٠ٛ ايهرب٣ ع٢ً حغاب ايغاع١ ايػضٚب١ٝ

 

Bab IX 

Pada mengetahui Waktu – waktu Sholat yang liama dan Imsak dan terbit Matahari dan Israq 

dan Duha Sugra dan Duha Kubra atas hitungan Jam Gurubiyah. 

 

 : ايعٗضأَا 

ٜب  ؾاْكك ْقـ ايؿن١ً َٔ ) ل ( يف املٛاؾك١ ٚطرٙ عًٝ٘ يف املدايؿ١ باؿافٌ ٖٛ املطًٛب ع٢ً )

 ( عاع١
Adapun Waktu Zohor 

Maka kurangilah Nisfu fadlah dari 90 pada saat Mail dan Ardul Balad searah ( Ittifak ) dan tambahkan 

Nisfu fadlah atas 90 ketika tidak searah ( Ikhtilaf )  maka hasilnya tambahkan 12 jam 

No Nama ukuran Sama dengan 

  15 derajat 1 Jam 

  1 derajat 4 Menit ( dari menit Jam ) 

  1 Menit ( dari derajat ) 4 detik ( dari Jam ) 

Contoh : 

Ardul Balad Lombok = 8°    ’ LS 

Dan Mail  Tgl 30 Januari 2010   adalah : 18 derajat  Buruj  Dalwu  Jihat selatan  pada Irtifa’ Syamsy 

Garbi = 49 derajat dengan Jaib Irtifa’ =        derajat 

Hasilnya  Bu’dul Qutur = 3°  

Dan asal Mutlaq =  6° 1 ’ 

Nisfu fadlah = 3° 15’ 

============================================================ 
Maka menjadi : 90 - 3°  ’ =  ( 87 –   =     dan sisa 1 = 60 menit derajat –    =    

Maka 90 –      =       

lalu kita robah menjadi jam 

8     = 86 – 75 ( 15  x 5 ) = 11       

11 x 4 menit ( dari jam )  = 44 Menit 

   menit dari derajat  x 4 detik dari jam =     detik – 60 detik =     detik –     = 60 menit  maka  180 

detik = 3 menit dan 44 menit  + 3 menit = 47 menit 

8     = 5 jam    Menit  + 12 jam = jam 17  lebih 47 Menit  

Maka Waktu Zohor ( jam gurubiyah )  =  jam 17  lebih 47 Menit 
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: األٍٚ ٚايجاْٞ : ؾنع اـٝط ع٢ً ايػا١ٜ ٚأْظٍ َٔ قٌ تكاطع٘ َع قٛؼ ايعقض األٍٚ إىل  ايعقضٚأَا 

قٛؼ اإلصتؿاع ؾُا بني َٓت٢ٗ املٓظٍٚ إيٝ٘ ٚأٚي٘ ٖٛ إصتؿاع ايعقض األٍٚ ٚإٕ ْظيت َٔ قٌ تكاطع٘ َع 

ايػضبٞ ؾإٕ مل ٜٛمع  قٛؼ ايعقض ايجاْٞ ؾاؿافٌ إصتؿاع عقضٙ ؾاحغب َعُٛهلُا مبجٌ عٌُ اإلصتؿاع

 يف ايضبع قٛعا ايعقضٜٔ ؾاعتدضج إصتؿاعُٗا بطضٜل ايعٌ نُا عٝأتٞ يف ايباب ايعاؽض
Dan adapun Waktu Asar 

Waktu Asar yang pertama dan kedua; maka  caranya taruhlah benang di atas goyah   dan turunkanlah 

dari tempat pertemuannya bersama Qaus Asar yang pertama sampai Qaus Irtifa’  maka apa yang antara 

kehinggaan turunnya kepadanya san awal qaus itulah Irtifa’ Asar yang pertama. 

Dan jika kamu turunkan dari tempat pertemuannya bersama  Qaus asar yang kedua maka hasilnya irtifa’ 

Asarnya,  maka hitunglah  tempat beramalnya keduanya seperti amalan irtifa’ Garby  maka jika tidak 

terdapat di Rubu’ dua Qaus Asraen   maka keluarkan irtifa’ keduanya dengan cara  Zil irtifa’ 

sebagaimana akan datang pada  Bab Sepuluh 

 

Contoh : 

Goyah Irtifa’     =       

Nisfu fadlah = 3° 15’ 

Hasilnya : 

Dan Irtifa’ Asar Awwal =       

Irtifa’ Asar Tsani =       
 

( Catatan : Lalau tambahkan atasnya Nisfu fadlah jika irtifa’ Timur Ikhtilafy atau  Barat  Ittifaqy  kalau 

tidak  maka kurangi dia darinya  maka  hasilnya taruhlah atasnya benang  dan hitung dari awalnya 

sampai kepadanya atas :    jika  irtifa’ Syarqy kalau tidak ( dia irtifa’ Garby )  maka dari akhirnya atas   

jam. ) 

 

   Irtifa Asar Awwal = 40.45 . maka karena  antara Mail dan Ardul balad  Ittifak jihat selatan  dan 

irtifa’ Mataharinya sebelah barat ( Garby ) maka caranya kita tambahkan Nisfu fadlah : 

40.45 – 3.15 ( nisfu fadlah ) = 44 

Lalu taruh benang diukuran 44 dan hitung dari akhir Qaus sampai benang = 46  

46 kalau dijadikan jam = 46 = 3 jam 4 menit 

3 jam 4 menit + 6 Jam = Jam 9. 4 menit 

Maka Irtifa Asar Awwal = Jam 9. 4 Menit 

 

   Irtifa’ Asar Tsani =       . maka karena  antara Mail dan Ardul balad  Ittifak jihat selatan  dan 

irtifa’ Mataharinya sebelah barat ( Garby ) maka caranya kita tambahkan Nisfu fadlah : 

24.45  –    5 ( nisfu fadlah ) = 28 

Lalu taruh benang diukuran 28 dan hitung dari akhir Qaus sampai benang = 66  

66  kalau dijadikan jam = 46 = 4  jam 24 menit 

4 jam 24 menit + 6 Jam = Jam 10. 24 menit 

Maka Irtifa Asar Tsani = Jam   .  4 Menit 
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 را٥ُا : ؾٗٛ ) ٜب ( املػضبٚأَا 

Dan adapun waktu Magrib maka dia jam 12 selamanya 

: األٍٚ ٚايعؾا٤ ايجاْٞ : ؾظر ع٢ً دٝب ) ٜظ ( بعز ايكطض يف املٛاؾك١ ٚاْكق٘ َٓ٘ يف  ايعؾا٤ٚأَا 

املداؾ١ً َٚا بني اـٝط ٚأٚي٘ طر ع٢ً ْقـ ايؿن١ً يف ايجاْٞ ٚاْكق٘ َٓ٘ يف األٍٚ ؾاؿافٌ ع٢ً ) 

 األٍٚ ٚإٕ ؾعًت َجٌ سيو ظٝب ) ٜط ( ؾاؿافٌ ٚقت ايعؾا٤ ايجاْٞ  ٜب (  ٚقت ايعؾا٤
Dan adapun Waktu Isya’ 

Waktu Isya’ yang pertama dan yang kedua : maka caranya adalah tambahkan atas Jaib    Bu’dul Qutur 

ketika i ttifak ( searah antara Mail dan Ardul Balad )  dan kurangi dia darinya  pada saat Ikhtilaf ( tidak 

searah Mail dan Ardul Balad ) dan apa yang antara benang dan awal qaus itu tambahkan atas nisfu 

Fadlah pada waktu Isya’  kedua dan kurangi dia darinya pada waktu Isya’ yang pertama  maka hasilnya 

atas tambahan 12 jam  itulah waktu Isya’  yang pertama  Dan jika kamu kerjakan seperti itu  dengan jaib 

   maka hasilnya  adalah waktu Isya’ yang kedua  

Contoh : 

a. Waktu Isya’ Awwal : 

Karena Muafaqah  ( Mail dan Ardul Balad )  maka jaib        Bu’dul Qutur (   )  = 17 + 3 = 20 dengan 

muri Asal Mutlaqnya =       maka setelah dilihat dirubu’ hasilnya :    

Lalu 23 – 3.15 ( Nisfu Fadlah )  ( dikurangi karena dia Ittifaq )  

Maka 23 –      =       

Dan kalau kita konper ke Jam maka menjadi : 19.45  - 15 ( 1 x 15 )  = 4 

4 x 4 menit derajat = 16 menit 

45 x 4 detik jam = 180, lalu 180 – 60 = 120 , 120 – 60 = 60. maka 180 = 3 menit 

Jadi : 19.45 = 1 jam 19 menit  + 12 Jam = 13.19 Menit 

Maka Waktu Isya’ Awwal = jam 13 lebih  19 menit. 

 

b. Waktu Isya’ Tsani : 

       ( bu’dul Qutur ) =    dengan asal Mutlaq =       maka setelah dilihat dirubu’ hasilnya =        

Lalu 25.30  - 3.15 ( Nisfu Fadlah )  = 22.15 

Dan kalau kita komper  ke jam  maka menjadi : 22.15 – 15 ( 15 x 1 ) = 7 

7 x 4 menit = 28 menit 

15 x 4 detik = 60 detik = 1 menit 

Jadi : 22.15 = 1 jam 29 menit  + 12 jam = 13 jam 29 menit 

Maka waktu Isya’ Tsani   jam    lebih  9 menit 
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: ؾظر ع٢ً دٝب ) ٜط ( بعز ايكطض يف املٛاؾك١ ٚاْكق٘ َٓ٘ يف املدايؿ١ َٚا بني  ايؿذض ايقارمٚأَا 

اـٝط ٚأٚي٘ طر عًٝ٘ ْقـ ايؿن١ً يف األٍٚ ٚاْكق٘ َٓ٘ يف ايجاْٞ َٚا حقٌ مع اـٝط عًٝ٘ 

 ٚاحغب َٔ أخضٙ إيٝ٘ ع٢ً ) ٚ ( عاعات يف اؿايني ؾٗٛ ٚقت ايؿذض
Adapun waktu Fajar Sodiq 

Maka caranya adalah : Tambahkan atas jaib    akan  Bu’dul qutur pada saat Ittifaq ( serah antara Mail 

dan Ardul Balad )  dan kurangidia dari bu’dul qutur ( krangi jaib     dengan bu’dul qutur ) pada saat 

Ikhtilaf ( tidak searah mail dan Ardul Balad )  dan apa yang antara  benang dan awalnya qaus tambahkan 

atasnya nisfu fadlah  ( pada Ittifaq ) dan kurangi dia darinya pada ( waktu Ikhtilaf )  dan hasilnya 

taruhkan benang atasnya dan hitunglah dari akhirnya kepadanya ( benang ) atas tambahan 6 jam pada 

dua keadaan ( waktu Ittifaq  dan waktu Ikhtilaf )  maka itulah waktu fajar 

 

Contoh : 

Jaib       bu’dul Qutur (   ) dan ditambahkan karena Ittifaq =    dengn Muri asal Mutlaq =       

setelah dilihat dirubu’ hasilnya =       

Lalu 25.45 + Nisfu fadlah ( 3.15 ) = 29 dan setelah ditaruhkan benang diukuran 29 derajat dan dihitung 

dari akhirnya maka hasilnya adalah = 61 ( 90 –    ) 

Dan kalau 61 di komper ke Jam maka menjadi : 61 – 60 ( 15 x 4 ) = 1 

1 x 4 menit = 4 menit 

Maka 61 = 4 jam 1 menit  +  6 Jam = 10 jam 1 menit 

Waktu fajar Sodiq = Jam 10 lebih 1 menit 

 

 : ؾاْكك َٓ٘ معـ ايتُهني ؾايباقٞ ٚقت اإلَغاى اإلَغاىٚأَا 

Dan adapun waktu Imsak 

Maka cara adalah : kurangilah ( waktu fajar Shodiq ) darinya dua  kali Tamkin ( 1 tamkin = 3,30  x 2 = 4 

menit ) maka sisanya itulah waktu   Imsak 

 

Contoh : 

Waktu fajar Sodiq = Jam 10 lebih 1 menit 

Jam 10 lebih 1 menit  -  Da’fu Tamkin ( gandaan tamkin ) karena  kita menghitung  jam gurubiyah ( 

waktu arab maka kita lihat Tamkin  Makkah = 2 derajat = 8  menit ( 2 x 4 menit ) maka 8 kalau 

digandakan menjadi = 16 ( 2 x 8 ) 

Maka : jam 10 lebih 1 menit – 16 menit =  jam 9 45 menit 

Maka waktu  Imsak = Jam 9 lebih 45 menit 
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Catatan :  

Tamkin adalah : suatu  bagian dari jam  yang digunakan untuk mengurangi hasil dari waktu yang ada  

sebagai Ihtiyath ( perjagaan ) dan jumlah berbeda-beda tergantung  Ardul balad dan cukup untuk ardul 

balad 21.30 seperti Makkah = 2 derajat. 

Maka kalau Tamkin  daerah lombok yang ardul baladnya 8.32  sekitar 5 menit 

 

No Kota 
Ardul balad/ 

Lintang 
LS/LU Tulul balad/ Bujur BT/BB 

  Lombok   °    ’ L.Selatan    °     ’ B.Timur 

  Makkah   °   ’ L.Utara   °    ’ B.Timur 

 

: ؾإٕ مل ٜٛدز ْقـ ايؿن١ً ؾٗٛ ) ٜب ( ٚ إال ؾٗٛ ناٌَ ايؿن١ً ع٢ً ) ٜب ( يف  طًٛع ايؾُػٚأَا 

 املدايؿ١ ٚاْكق٘ َٓٗا يف املٛاؾك١ ؾاؿافٌ ٚقت طًٛع ايؾُػ
Dan waktu Terbit Matahari 

Maka caranya adalah : jika tidak terdapat  Nisfu fadlah maka waktu terbit matahari sama dengan 12 jam 

, dan jika ada Nisfu fadlah maka kesempurnaan Nisfu Fadlah itu tambah 12 jam pada waktu Ikhtilaf ( 

searah Mail dan ardul balad ) dan kurangi nisfu fadlah dari 12 pada waktu Ittifak ( Mail dan Ardul Balad 

) maka hasilnya itulah waktu terbit Matahari 

 

Contoh : 

Nisfu  Fadlah = 3.15 

Maka  Kamil fadlah = Nisfu ( ½ ) + Nisfu atau  Nisfu x 2 = ( 3.15  x 2 =      ) 

Maka Kamil Fadlahnya = 6.30 

Dan 6.30 kalau kita komper ke Jam  maka menjadi :  

6 x 4 menit = 24 menit 

30  x 4 detik =  120 detik, 120 – 60 = 60.  maka  120 = 2 menit 

Jadi  6.30 = 26 menit 

Lalu jam 12 – 26 menit =  jam 11. 34 menit 

Maka waktu terbit Matahari = jam 11 lebih 34 menit 

: ؾاعتدضج يألٍٚ حغاب )ر( رصدات ٚ )ٍ ( رقٝك١ مبجٌ عٌُ  اإلؽضام ٚاينخ٠ٛ ايقػض٣ٚأَا 

 ًٛب ٚيًجاْٞ حغاب )ط( رصدات ٚ ) ٍ( رقٝك١إصتؿاع ايؾضقٞ ؾاؿافٌ ٖٛ املط
Dan adapun waktu Israq dan Duha Sugra 

Maka caranya adalah : keluarkanlah bagi yang pertama ( waktu Israq  ) hitugan ( 4 ) derajat dan ( 30 )  

menit seperti amalan irtifa’ Syarqy ( timur ) maka hasilnya itulah yang dicari ( yaitu Isroq duha sugra ).  

Dan untuk kedua ( Duha Sugra )  hitungan ( 9 ) derajat dan ( 30 ) menit 
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Contoh : 

   Waktu Isroq = jaibnya = 4.30 

Maka       dikurangi  Bu’dul Qutur (   )  karena dia ittifaq = 1.30 dengan muri asal Mutaq = 56.15 

dan setelah digeser benang hasilnya adalah ; 1.45 

Lalu 1.45 ditambahkan  Nisfu fadlah ( 3.15 ) = 5 

Setelah itu taruh benang pada posisi 5 derajat dan dihitung dari akhir maka hasilnya adalah : 85 

derajat ( 90 –   )  

Dan kalau dikomper  ke jam : 85 – 75 ( 15 x 5 ) = 1  

10 x 4 menit = 40 menit 

Maka 85 = 5 jam 40 menit  + 6 jam =  Jam 11. 40 menit 

Waktu Isroq =  jam 11 lebih 40 menit 

 

   Duha Syugra = Jaibnya = 9.30 

Maka 9.30  -   ( bu’dul Qutur ) =       dengan muri asala Mutlaq :       dan setelah digeser benang 

hasilnya adalah : 7 

Lalu 7  + 3.15 ( Nisfu Fadlah ) = 10.15 

Kemudian taruh benang pada posisi 10.15  dan kita hitung dari akhirnya maka hasilny adalah : 79.45 

( 90 –       ) 

Dan kalau kita komper ke  jam maka menjadi : 79.45 – 75 ( 15 x 5 ) = 4 

4 x 4 menit = 16 menit 

45  x  4 detik = 180 detik, 180 – 60 = 120 detik, 120 – 60= 60 detik , 180 = 3 menit 

Jadi 79.45 = 5 jam 19 menit  + 6 jam = 11  jam 19 menit 

Waktu Duha syugra = jam 11. 19 menit 

 

ٓ٘ يف املٛاؾك١ : ؾظر ع٢ً دٝب )ط( ٚ )ٍ ( بعز ايكطض يف املدايؿ١ ٚاْكق٘ َ اينخ٠ٛ ايهرب٣ٚأَا 

َٚا بني اـٝط ٚأٚي٘ اْكك َٓ٘ ناٌَ ايؿن١ً يف األٍٚ ٚطرٙ عًٝ٘ يف ايجاْٞ ٚمع اـٝط عًٝ٘ ٚاحغب 

 َٔ أخضٙ ع٢ً ) ٜب ( ؾاؿافٌ ٖٛ املطًٛب
Dan adapun waktu Duha Kubra 

Maka caranya adalah : tambahkan atas Jaib ( 9 ) dan ( 30 ) derajat akan Budul Qutur pada waktu Ikhtilaf 

( mail dan Ardul Balad ) dan kurangi jaib (  ) dan (    ) derajat dengan Bu’dul Qutur pada waktu Ittifaq 

( mail dan Ardul Balad )  dan apa yang antara benang dan awal qaus kurangi darinya kesempurnaan  

nisfu  fadlah pada yang pertama ( Mukhalafah/ Ikhtilaf ) dan tambahkan dia atasnya pada yang kedua ( 

Muafaqah/ Ittifaq )  dan taruh benang atasnya dan hitung dari akhirnya atas tambahan 12 jam maka 

hasilnya itulah yang dicari ( dari waktu  duha kubra ) 

 

Contoh : 

Duha Kubra = Jaibnya = 9.30 

Maka        dirkurangi Bu’dul Qutur (   )  karena Ittifaq =      dengan muri Asal Mutlaq =      , maka 

setelah benang digeser maka hasilnya adalah : 7.15 

Lalu Nisfu fadlah ( 3.15 ) kita kalikan  2 untuk mendapatkan  Kamil Fadlah maka menjadi : 2 x 3.15 = 
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Lalu 7.15  + 6.30 = 13.45 dan setelah digeser benang ke 13.45 dan kita hitung dari akhir Qaus maka 

hasilnya adalah : 76.15 ( 90 –       ) 

Dan kalau kita komper ke Jam = 76.15 – 75 ( 15 x 5 ) = 1 

1 x 4 menit = 4 menit 

15 x 4 detik = 60 detik  atau sama dengan 1 menit 

Jadi 76.15 =  5 jam 5 menit + 12 jam =  Jam 17  lebih 5 menit 

Duha Kubra = jam 17 lebih 5 menit 

 

 

 

Kesimpulan waktu Gurubiyah  adalah : 

Jadwal  Waktu 

Pada tanggal 30 Januari 2010 

Waktu Zohor 
Asar 

Magrib 
Isya' 

Awwal Tsani Awwal Tsani 

Jam                                         

       

Waktu Fajar Sodiq Imsak 
Terbit 

Matahari 
Isroq 

Duha 

Sugra Kubra 

Jam                                           
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 ايباب ايعاؽض : يف َعضؾ١ األٚقات املشنٛص٠ ع٢ً حغاب ايغاع١ ايظٚاي١ٝ

Bab X 

Pada mengetahui Waktu – waktu Sholat  yang lima atas hisab ( perhitungan ) jam Zawaliyyah 

 

 : ؾٗٛ ) ٜب ( را٥ُا أيعٗضأَا 
Adapun waktu Zohor maka dia  jam 12 selama - lamanya 

: ؾنع  ع٢ً ايػا١ٜ ؾظر ع٢ً ظًٗا قا١َ يًعقض األٍٚ  أٚ قاَتني  يًعقض ايجاْٞ  َٚا حقٌ  ايعقضٚأَا 

 ؾاعضف إصتؿاع٘ ٚنٌُ ايعٌُ  ع٢ً حغاب إصتؿاع ايػضبٞ نُا تكزّ  يف ايباب ايغابع
Dan adapun waktu Asar 

Maka taruhlah benag  ukuran atas Goyah  maka tambahkan atas zillnya qoimah bagi asar yang pertama 

atau dua qoimah bagi asar yang kedua dan apaun hasilnya maka ketahuilah irtifa’ Mataharinya dan 

sempurnakanlah pekerjaan  atas Irtifa’ sebelah barat sebagaimana telah terdahulu pada bab yang ketujuh  

Contoh : 

Goyah Irtifa’ pada tanggal 30 Januari = 80°    ’ 
Irtifa’ Asar Awal =       

Irtifa’ Asar Tsani =       

Zil ( bayangan ) Aqdam = 1.15 

Asabi’ =   

============================================ 

Maka              =       = Irtifa’ Asar Awwal 

Dan              =        =    = Irtifa’ Asar Tsani 

 

   Mengetahui Irtifa’ Asar Awwal  

Bu’dul Qutur =   

Irtifa’ Asar Awwal =       

===================== 

Maka 41. 45  -  Bu’dul Qutur (   ) (       - 3 ) = 38.45  dan setelah digeser benang ke 38.45 maka 

hasilnya kalau kita hitung dari akhirnya = 51.15 

Maka Irtifa’ Asar Awwal         

Dan kalau kita komper ke jam = 51.15 – 45 ( 15 x 3 ) = 6 

6 x 4 menit = 24 menit 

15 x 4 detik = 60 detik = 1 menit 

Maka 51.15 =  3 jam lebih 25 menit. + 12 jam = jam 15 .25 menit 

Maka Waktu Asar Awwal = Jam 15 lebih 25 Menit 
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   Mengetahui Irtifa’ Asar Tsani  

Bu’dul Qutur =   

Irtifa’ Asar Awwal =    

================= 

Maka 28 –   ( Bu’dul Qutur ) =    

Lalu ditaruh benang pada posisi 25 maka hasilnya adalah apa yang antara benang dan akhir Qaus yaitu : 

65 ( 90 –    ) 

Maka Irtifa’ Asar Tsani = 65 

Dan kalau kita komper kejam maka menjadi = 65  - 60 ( 15 x 4 ) = 5 

5x 4 Menit = 20 Menit 

Maka hasilnya adalah = 4 jam 20 menit + 12 jam = 16 jam . 20 menit 

Maka Waktu Asar Tsani = Jam 16 lebih 20  Menit 

 

 

 : ؾٗٛ ْقـ قٛؼ ايٓٗاص ع٢ً )ٜب ( املػضبٚأَا 
Adapun waktu Magrib : 

Maka waktu magrib dia adalah ukuran Nisfu Qausinnar atas tambahan 12 jam 

Misalnya : nisfu Qausinnahar = 93.15 

No Nama ukuran Sama dengan 

  15 derajat 1 Jam 

  1 derajat 4 Menit ( dari menit Jam ) 

  1 Menit ( dari derajat ) 4 detik ( dari Jam ) 

 

Maka 93.15 dijadikan jam = 

93 – 90 ( 15 derajat  x 6  ) =   

3 x 4 menit = 12 menit 

   menit ( dari derajat )  x 4 detik ( dari jam ) =     detik  =   menit  

Jadi 93.15 = 6 jam    menit  + 12 jam = jam 18. 13 menit 

Maka Waktu  Magrib  = Jam  8  lebih     Menit 

 

: األٍٚ  ٚايجاْٞ  ؾظر بعز ايكطض ع٢ً دٝب ) ٜظ ( مبضٟ األفٌ يف املٛاؾك١ أٚ  اْكق٘   ايعؾا٤ٚأَا 

َٓ٘ يف املدايؿ١  َٚا بني اـٝط ٚ أٚي٘ يف اؿايني ؾٗٛ ايعؾا٤ األٍٚ ع٢ً عت عاعات ٚاؾعٌ َجٌ سيو 

 ظٝب  )ٜط ( ؾاؿافٌ ايعؾا٤ ايجاْٞ
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Dan adapun waktu Isya’ 

Dan Isya’  yang pertama dan yang kedua maka tambahkan derajat Bu’dul Qutur atas Jaib    dengan ( 

bu’dul Qutur   jaib    ) ini kalau Mail dan ardul balad searah , tetapi kalau tidak searah maka kurangi ( 

antara Bu’dul Qutur dengan jaib    )   lalu taruh muri pada asal Mutlak setelah itu geserlah benang ke 

hasil tambahan atau pengurangan tadi maka apa yang antara benang dengan awal qaus pada dua keadaan 

tersebut maka itulah waktu Isya’ yang pertama  atas tambahan   jam dan kerjakanlah seperti itu  dengan 

jaib 19 maka hasilnya itulah waktu Isya’ yang kedua  

 

Contoh : 

   Jaib Isya’ Awwal :    

Bu’dul Qutur =   maka         =     dengan Muri Asal Mutlaq =       , maka setelah digeser benang 

ke posisinya maka  hasilnya adalah : 21 

Maka kalau kita komper ke jam = 21 – 15 ( 15 x 1 ) =   

6 x 4 Menit = 24 Menit 

Maka hasilnya :  1 Jam . 24 Menit  + 6 Jam =  Jam 7 lebih 24 Menit 

Maka waktu Isya’ Awwal    Jam   lebih    Menit 

 

   Jaib Isya’ Tsani :    

Bu’dul Qutur =   maka         =     dengan Muri Asal Mutlaq = 56.15 , maka setelah digeser benang 

ke posisinya maka  hasilnya adalah :    

Maka kalau kita komper ke jam = 23 – 15 ( 15 x 1 ) = 8 

8 x 4 Menit = 32 Menit 

Maka hasilnya :  1 Jam . 32 Menit  + 6 Jam =  Jam 7 lebih 32 Menit 

Maka waktu Isya’ Tsani =  Jam 7 lebih    Menit 

 

ر بعز ايكطض ع٢ً دٝب ) ٜط ( مبضٟ األفٌ يف املٛاؾك١  ٚاْكق٘ َٓ٘ يف املدايؿ١  َٚا : ؾظ ايؿذضٚأَا 

 بني اـٝط ٚأخضٙ يف اؿايني ؾٗٛ ايؿذض ع٢ً ) ٜب( عاع١
Dan adapun waktu Fajar / Subuh 

Maka taambahlah Bu’dul Qutur  atas Jaib (    ) dengan menaruh muri pada ukuran asal Mutlaq pada 

ketika ittifaq ( Mail dan Ardul balad )  dan kurangi Jaib irtifa (    ) dengan bu’dul Qutur pada ketika 

Ikhtilaf ( berbeda Mail dan Ardul Balad )  dan apa yang antara benang dan akhir qaus pada kedua 

keadaan tadi  maka itulah  Waktu fajar dan ditambhakan atas jam 12 

Contoh : 

Bu’dul Qutur =   

Jaib Fajar = 19 

Maka  19 + 3 = 22 dengan Muri Asal Mutlaq = 56.15 , maka setelah digeser benang ke posisinya maka  

hasilnya adalah : 23, lalau ditaruh benang  pada posisi 23 maka hsilnya dari akhir qaus = 67 ( 90 –    ) 

Kalau kita Komper ke Jam = 67 – 60 ( 15 x 4 ) = 7 

7 x 4 Menit = 28 Menit 

Maka 67 = 4 jam . 28 Menit + 12 Jam =  Jam 16. 28 Menit 

Maka waktu Fajar =  Jam 16. 28 Menit 
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 : ؾهُاتكزّ يف األٚقات ع٢ً حغاب ايغاع١ ايػضٚب١ٝ  اإلَغاىٚأَا 

Adapun waktu Imsak 

Maka waktu Imsak itu seperti apa yang telah lewat pada mengetahui waktu – waktu atas hisab atau 

hitungan  jam gurubiyah 

Contoh : 

Maka waktu Fajar =  Jam 16. 28 Menit:  

Tamkin adalah : suatu  bagian dari jam  yang digunakan untuk mengurangi hasil dari waktu yang ada  

sebagai Ihtiyath ( perjagaan ) dan jumlah berbeda-beda tergantung  Ardul balad dan cukup untuk ardul 

balad 21.30 seperti Makkah = 2 derajat. Dan pada  yang lainnya jika kurang  ardul baladnya dari 21.30  

maka tamkinnya dikurangi dari dua derajat dan  kalau lebih dari 21.30 maka di tambah dari dua  derajat 

sesuai dengan ardul baladnya. 

Maka kalau Tamkin  daerah lombok yang ardul baladnya 8.32  sekitar 5 menit 

 

No Kota 
Ardul balad/ 

Lintang 
LS/LU Tulul balad/ Bujur BT/BB 

  Lombok   °    ’ L.Selatan    °     ’ B.Timur 

  Makkah   °   ’ L.Utara   °    ’ B.Timur 

 

Maka kalau Tamkin untuk Lombok = 5 menit , maka  Du’fu Tamkinnya adalah :    menit  x     =    

menit 

Jadi Waktu Fajar =  Jam 16. 28 Menit  -    Menit ( Du’fu Tamkin ) = Jam       Menit 

Maka Waktu Imsak = Jam 16. 18 Menit 

 

: ؾع٢ً )ٚ ( إٕ مل ٜٛدز ْقـ ايؿن١ً ٚإال ؾظرٙ ع٢ً ) ٚ ( يف املدايؿ١ ٚاْكق٘  طًٛع ايؾُػٚأَا 

 َٓ٘ يف املٛاؾك١ ؾاؿافٌ ٖٛ ايطًٛع
Dan adapun waktu Terbit Matahari 

Maka terbit Matahari itu atas jam 6 jika tidak terdapat Nisfu fadlah dan jika ada nisfu Fadlah maka 

tambahkan nisfu fadlah atas 6 jam pada ketika Ikhtilaf ( Mail dan Ardul Balad )  dan kurangi 6 jam itu 

dengan nisfu fadlah ketika ittifaq ( Mail dan Ardul Balad ) maka hasilya itulah  waktu terbit Matahari. 

Contoh : 

Nisfu fadlah =      

Waktu terbit Matahari  = 6 jam 

Maka karena Ittifaq maka : 6 Jam –  Nisfu fadlah ( 3.15 ) 

============================================= 

Kita komper dulu 3.15 menjadi waktu jam = 3 x 4 menit = 12 menit 

15 x 4 detik = 60 detik = 1 menit 

Maka menjadi : 3.15 = 13 menit 

Lalu : 6 Jam – 13 menit = Jam 5 . lebih 47 Menit 

Maka Waktu Terbit Matahari = Jam 5 . 47 Menit 
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: ؾاعتدضج حغاب )ر( رصدات ٚ )ٍ( رقٝك١ يألٍٚ ٚ )ط(  اإلؽضام ٚاينخ٠ٛ ايقػض٣ٚأَا 

 رصدات ٚ )ٍ ( رقٝك١ يًجاْٞ ؾاؿافٌ ٖٛ املطًٛب
Dan Adapun waktu Israq dan Duha sugra  

Maka caranya adalah : keluarkan hitungan ( 4 ) derajat dan ( 30 ) Menit ( dari derajat ) untuk yang 

pertama (  Isroq ) dan keluarkan hitungan ( 9 ) derajat dan ( 30 ) menit ( dari derajat )  untuk yang kedua 

( duha Sugra ) maka hasilnya itulah yang dicari 

Contoh : 

Bu’dul Qutur =   

Asal Mutlaq = 56.15 

Jaib Isroq = 4.30 

Jaib Duha Syugra = 9.30 

 

   Waktu Isroq, dengan  Jaib = 4.30 

Maka 4.30  -   ( Bu’dul Qutur ) =      dengan Muri Asal Mutlaq =      , maka setelah digeser benang 

maka hasilnya = 1.30. juga 

Dan kalau kita komper ke waktu jam menjadi ; 

1 x 4 Menit = 4 menit 

30 x 4 detik = 120 detik, 120 – 60 = 60 detik, maka 120 detik= 2 menit 

Maka 1.30 = 6 menit 

Lalu Jam 6 +  6 menit = Jam 6. 4 menit 

Maka waktu Isroq = Jam 6 lebih 4 menit 

 

   Waktu Duha Syugra , dengan Jaib  = 9.30 

Maka  .30  -   ( Bu’dul Qutur ) =  .30 dengan Muri Asal Mutlaq = 56.30, maka setelah digeser benang 

maka hasilnya = 6.45 

Dan kalau kita komper ke waktu jam menjadi ; 

  x 4 Menit =     menit 

   x 4 detik =     detik,     –    =     detik, 120 -  60 = 60, 180 detik = 3 menit 

Maka       =    menit 

Lalu Jam 6 +      menit = Jam 6.  27 menit 

Maka waktu Duha Syugra  = Jam 6 lebih    menit 

 

: ؾظر ع٢ً دٝب )ط( رصدات ٚ )ٍ ( رقٝك١ بعز ايكطض يف املدايؿ١ ٚاْكق٘  اينخ٠ٛ ايهرب٣ٚأَا 

ؾك١ َٚا بٝٓ٘ ٚأٚي٘ ح٦ٓٝش اْكك َٓ٘ ْقـ ايؿن١ً يف األٍٚ ٚطرٙ عًٝ٘ يف ايجاْٞ  ٚمع َٓ٘ يف املٛا

 اـٝط عًٝ٘ ؾُا بٝٓ٘ ٚأخضٙ أٟ ايكٛؼ ٖٛ املطًٛب ع٢ً عت عاعات



Taqrib al-Maksod fi al-‘Amali bi Ru’bi’ al-Mujayyab    

Dan adapun waktu Duha Kubra 

Maka tambahkan atas jaib ( 9 ) derajat dan ( 30 ) menit ( 30 ) menit dari derajat  akan bu’dul qutur pada 

waktu ikhtilaf ( Mail dan ardul Balad ) dan kurangi dia darinya pada ikhtilaf ( Mail dan ardul Balad ) 

maka yang antara hasil tadi dan awal qaus maka kurangi darinya nisfu fadlah pada yang pertama ( 

Mukhalafah ) dan tambah dia atasnya pada yang kedua ( Muafaqah ) dan taruhkan benang atasnya maka 

yang antaranya  dan antara akhir qaus dialah yang dicari lalu tambahkan atas 6 jam 

 

Contoh : 

Bu’dul Qutur =   

Asal Mutlaq = 56.15 

Nisfu fadlah = 3.15 

Jaib irtifa’ Duha kubra =      

============================= 

Maka 9.30  -   ( Bu’dul Qutur ) =      dengan Muri Asal Mutlaq =      , maka setelah digeser benang 

maka hasilnya = 6.45 

Lalu 6.45 + 3.15 ( nisfu fadlah ) = 10 lalu setelah ditaruh benang pada posisi 10 derajat dan kita hitung 

dari akhir Qaus maka  menjadi = 80 ( 90 –    ) 

 

Dan kalau kita komper ke waktu jam menjadi ; 80 – 75 ( 15 x 5 ) = 5 

  x 4 Menit =     menit 

Maka      = 5 jam 20  menit  + 6 Jam = Jam 11. 20 Menit 

Maka waktu Duha Kubra  = Jam     lebih     menit 

 

 

 

 

Jadwal Waktu menurut Jam Zawaliyyah 

Pada tanggal 30 Januari 2010 

Daerah “ Lombok “ 

Waktu Zohor 
Asar 

Magrib 
Isya' 

Awwal Tsani Awwal Tsani 

Jam                                   

       

Waktu Fajar Sodiq Imsak 
Terbit 

Matahari 
Isroq 

Duha 

Sugra Kubra 

Jam                                    

 



Taqrib al-Maksod fi al-‘Amali bi Ru’bi’ al-Mujayyab    

Jadwal Waktu Sholat 

Oleh Seorang Ulama’ 

Nama Bulan 

Subuh Zohor Asar Magrib Isya' 
Terbit 

Matahari 

Nama Buruj 

J
a

m
  

M
e

n
it

 

J
a

m
  

M
e

n
it

 

J
a

m
  

M
e

n
it

 

J
a

m
  

M
e

n
it

 

J
a

m
  

M
e

n
it

 

J
a

m
  

M
e

n
it

 

Januari                               Jady 

Pebruari                               Dalwu 

Maret                               Hut 

April                               Hamal 

Mei                              Tsur 

Juni                               Jauza' 

Juli                              Syartan 

Agustus                               Asad 

September                              Sumbulah 

Oktober                               Mizan 

Nopember                               Aqrob 

Desember                               Qaus 
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Mengtahui  Waktu Sholat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Penentuan Waktu Shalat tidak terlepas dari posisi matahari dalam tata koordinat horizon, 

terutama tinggi matahari (h) dan jarak zenit (z). 

Di dalam Al-Qur’an dan Hadits ada beberapa fenomena alam yang berkaitan dengan waktu shalat 

khususnya shalat fardlu, seperti: kulminasi, terbenam, senja (evening twilight) dan fajar (morning 

twilight). 

1. Shalat Dzuhur 

Waktu Dzuhur yaitu sejak matahari meningalkan meridian atau sesaat setalah matahari berkulminasi 

(istiwa/dzawal), biasanya ditambah 2 menit setalah kulminasi. 

2. Shalat Ashar 

Waktu Ashar ialah ketika bayangan suatu benda sama dengan panjang bendanya ditambah dengan 

bayangan benda pada waktu dzuhur  Badan Hisab dan Ru’yat Departemen Agama RI menggunakan 

rumusan: panjang bayangan waktu asar = bayangan waktu dzhuhur + tinggi bendanya; tan(za) = tan(zd) 

    

Ada yang berpendapat bahwa waktu Ashar yaitu waktu pertengahan antara dzuhur dan maghrib, tanpa 

perlu memperhitungkan jarak zenit/tinggi matahari. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 238 yang 

menyatakan sebagai shalat pertengahan. 
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3. Shalat maghrib 

Waktu maghrib ialah ketika matahari telah terbenam sampai hilangnya cahaya merah (syafaq) di langit 

ufuk barat  Secara astronomi Matahri terbenam disefinisikan apabila jarak zenit (z) =   °   ′ (the 

Astronomical almanac) atau z = 91° (h = -1°) jika dimasukkan koreksi kerendahan ufuk akibat 

ketinggian pengamat dari permukaan tanah. Untuk penentuan waktu salat maghrib, biasanya ditambah 

ikhtiyath sekitar 2 menit untuk kehati-hatian agar tidak shalat pada waktu yang dilarang seperti saat 

matahari terbit, terbenam, atau kulminasi atas. 

4. Shalat Isya 

Waktu Isya didefinisikan dengan ketika hilangnya cahaya merah (syafaq) di langit yang ditandai dengan 

mulai memudarnya cahaya merah di ufuk barat, sebagai tanda dimulainya malam hari. 

Dalam astronomi dikenal sebagai akhir senja astronomi (astronomical twilight) yaitu apabila jarak zenit 

matahari (z) = 108
o
 atau tinggi matahari (h) = -  

o
 

5. Shalat Shubuh 

Waktu shubuh yaitu sejak terbitnya fajar shiddiq sampai terbit matahari. Secara astronomi fajar shidiq 

difahami sebagai awal astronomical twilight (fajar astronomi), mulai munculnya cahaya di ufuk timur 

menjelang terbit matahari pada saat matahari berada pada kira-kira 18 derajat di bawah horizon (jarak 

zenit z = 108
o
). 

Sedangkan yang digunakan di Indonesia sekarang khususnya oleh Badan Hisab dan Ru’yat Departemen 

Agama RI yaitu apabila zarak zenit matahari (z) = 110
o
 atau tingginya (h) = -  

o
 

Fajar shiddiq (sebenarnya) disebabkan oleh hamburan cahaya matahari di atmosfer atas. Ini berbeda 

dengan apa yang disebut fajar kidzib (semu) — dalam istilah astronomi disebut cahaya zodiak — yang 

disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antarplanet 
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 ايباب اؿارٟ عؾض : يف َعضؾ١ عضض ايبًز ٚدٗت٘

إعضف ايػا١ٜ بايضفز بإٔ تأخش اإلصتؿاع  قضب ايظٚاٍ َض٠ بعز أخض٣ َاراّ ٜتظاٜز ؾإسا ٚقـ ؾُا بني 

اـٝط ٚطضف ايكٛؼ اـايٞ عٔ اهلزؾ١ ٖٛ ايػا١ٜ ثِ قـ َغتكبٌ املؾضم ٚاْعض إىل ظًو ؾإسا ناْت 

بني متاّ ايػا١ٜ ٚاملٌٝ ٚإال ؾظرٙ عًٝ٘ ؾُا ٚدز يف اؿايني ؾٗٛ عضض  دٗت٘ كايؿ١ ؾ١ٗ املٌٝ ؾدش ايؿنٌ

ايبًز ٚدٗت٘ يف ايجاْٞ د١ٗ ايعٌ َطًكا ٚنشا يف األٍٚ إٕ نإ املٌٝ أقٌ َٔ متاّ ايػا١ٜ ٚإال ؾذ١ٗ املٌٝ 

ٕ ؾإٕ عزّ ايعٌ ؾاملٌٝ ٖٛ ايعضض أٚ عزّ املٌٝ ؾتُاّ ايػا١ٜ ٖٛ ايعضض ٚدٗت٘ ؾُٝٗا تابع ملا ٚدز ؾإ

 عزَا َعا أٚ ٚدزا ٚال  ؾنٌ بني ايػا١ٜ ٚاملٌٝ ؾايبًز ال عضض ي٘
 

Bab XII 

Pada  mengetahui  Ardul Balad dan Jihatnya. 

 

Ketahuilah Goyah irtifa’ dengan mengintainya dengan cara bahwa kamu mengambil irtifa’ Matahari 

waktu dekat tergilincir Matahari beberapa kali selama masih bisa bertambah, maka apabila sudah 

terhenti maka apa yang antara benang dan tepi qaus yang sunyi dari hadfah itulah goyah irtifa’  

Kemudian diamlah menghdap timur dan lihat bayanganmu maka apabila jihat bayanganmu tersebut 

berbeda dengan  jihat mail maka ambillah Fadl( sisa setelah mengurangi angka yang lebih besar dengan 

angka yang lebih kecil ) antara Tamam Goyah dan mail, dan kalau sama jihat bayanganmu dengan Mail  

maka tambahkan Tamam Goyah  dengan Mailnya maka hasilnya pada dua keadaan tersebut itulah Ardul 

Balad 

Dan jihatnya pada yang kedua  ( muapaqah mail dengan bayanganmu )  adalah jihat Zil secara umum 

dan begitu juga pada yang pertama ( Mukhalafah Mail dan bayanganmu )  jika Mail lebih sedikit dari 

Tamam Goyah, tapi kalau Mail lebih bayank dari tamam Goyah maka jihatnya adalah jihat Mail, maka 

jika tidak ada Zil ( bayanganmu ) maka Mail adalah ukuran ardul balad, atau tidak ada Mail maka tatam 

Goyah itulah Ardul Balad dan jihatnya pada keduanya mengikuti bagi apa yang ada 

Kalau tidak ada keduanya bersama sama atau kedua adanya bersama sama  dan tidak ada sisa/ fadl 

antara Goyah dan mail  maka Negeri itu tidak mempunyai Ardul balad. 
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Contoh : 

Irtifa’ Matahari dekat waktu tergelincir Matahari =    , pada tanggal    Januari       dengan Buruj = 

Dalwu jihat selatan. 

Ketahuailah  mengetahui Goyah disini adalah dengan mengintainya  bukan dengan Qoidah terdahulu 

karena Qoedah terdahulu Goyah baru bisa diketahui kalau kita sudah mengetahui  Ardul baladnya, maka 

pada bab ini kita ingin mengetahui Ardul balad maka ardul balanya belum diketahui. 

Maka irtifa’    derajat menghasilkan Goyah =    dearajat dengan Mail = 18 

Cara: 

a. Lalu berdirilah  dengan menghadap kearah timur 

b. Lihat Bayanganmu 

c. Apabila jihat bayanganmu berlawanan dengan jihat mail ( karena jihat Mail pada tanggal 30 

januari sebelah selatan ) maka ambilah fadal antara tamam Goyah dan mail. 

 Mail pada tanggal 30 januari = 18 derajat 

 Maka Goyah = 30 derajat -  18 ( mail ) =  12 ( fadlunya ) 

 Maka Ardul balad = 12 derajat 

 

d. Apabila jihat bayanganmu Sama dengan jihat Mail  maka tambahakan Goyah dengan  Mail. 

 Mail pada tanggal 30 januari = 18 derajat 

 Maka Goyah = 30 derajat   +  18 ( mail ) =  48 

 Maka 48 itulah Ardul baladnya 

Mengetahui Jihat Ardul balad 

   Jihat Ardul balad pada ketika sama jihat Bayanganmu dengan Mailnya adalah jihat bayanganmu 

   Dan jihat Ardul balad ketika berbeda jihat  bayanganmu dengan Mailnya adalah dengan 

perincian sebagai berikut : 

 Kalau mail lebih sedikit dari tamammul Goyah, maka Ardul Balad adalah jihat 

bayanganmu 

 Kalau Mail  lebih banyak dari Tamamul Goyah , maka Ardul balad adalah sama dengan 

Jihat mail. 

   Dan kalau bayangan tidak ada Maka Mail itulah sebagai Ardul balad 

   Dan kalau mail tidak ada  Maka tamamul Goyah itulah sebagai Ardul balad 
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ARDUL BALAD 

 

Ardul Balad = ( LU= Lintang Utara   Garis Katulistiwa/ LS= Lintang selatan garis katulistiwa) ialah 

jauhnya suatu daerah dari garis katulistiwa/ Lintang 0 derajat 

 

Pengukuran :  besarnya busur/ sudut dari lingkaran Nisfu Qousinnahar antara simti roksi dan Madarul 

I’tidal 

 

Lingkaran Nisfu Qousinnahar : ialah lingkaran yang memisahkan antara Timur dan Barat 

Simti roksi  : ( Zenit ) ialah titik atas dari orang yang berada di suatu tempat 

Madarul I’tidal  : ialah garis yang berada diatas garis Katulistiwa , atau garis yang memisahkan antara 

Lintang  utara dan Lintang Selatan 

 

Jadwal Ardul Balad  dan Tulul Balad 

No Kota Ardul balad/ Lintang LS/LU Tulul balad/ Bujur BT/BB 

  Lombok   °    ’ L.Selatan    °     ’ B.Timur 

  Makkah   °   ’ L.Utara   °    ’ B.Timur 

 Lombok ( Jeringo )  °    ,  ’ L.Selatan    °     ,  ’  

 

Untuk mengetahui ardul balad dan tulul balad lihat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

K = garis pemisah antara utara dengan selatan 

ZK = Ardul Balad Selatan 

G = Goyah 

AGB / LGM = Tempat beredar Matahari 

AB / LM = diameter 

JK = Bu’dul Qutur diatas Ufuq / Ittifaq ( searah ) 

FH = Bu’dul Qutur dibawah Ufuq/ Ikhtilaf ( tidak searah ) 
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 ايباب ايجاْٞ عؾض : يف َعضؾ١ طٍٛ ايبًز

تضفز عاعات  ٚعط ايهغٛف أٚ اـغٛف يف ايبًز املعًّٛ ايطٍٛ ٚايبًز اجملٍٗٛ ايطٍٛ مبا أَهٔ َٔ 

اإلعتكقا٤ ٚايتزقٝل عغاب ايغاع١ ايظٚاي١ٝ ثِ تٓكك أقٌ ايغاعات  َٔ أنجضٖا ؾُا بكٞ ؾٗٛ ؾنٌ 

اجملٍٗٛ  غضبٝا عٓ٘ ٚإال ؾٗٛ ؽضقٞ عٓ٘ ثِ تأخش َٔ  عاعات َا بُٝٓٗا ؾإٕ نإ ايؿنٌ يًُعًّٛ نإ

عاعات ايؿنٌ يهٌ عاع١ )ٜ٘( رصد١ ٚيهٌ أصبع  رقا٥ل رصد١ ٚاحز٠ ؾُا حقٌ ؾٗٛ رصج ؾنٌ 

ايطٛيني تظٜزٙ ع٢ً طٍٛ املعًّٛ  إٕ نإ اجملٍٗٛ  ؽضقٝا ٚتٓكق٘ َٓ٘ إٕ نإ غضبٝا ؾُا حقٌ ؾٗٛ طٍٛ 

 ايبًز اجملٍٗٛ 

 

Bab XII 

Pada mengetahui Panjang Negeri ( Tulul Balad )  garis Bujur 

 

Kamu mengintai  jam – jam tengah  tengah  garhana  matahari atau gerhana bulan  pada  negeri yang 

diketahui  tulul baladnya dan  negeri yang  tidak diketahui  tulul baladnya  dengan apa yang 

memungkinkan  dari penelitian dan pendalaman dengan hitungan jam  jawaliyah , kemudian  kamu 

kurangi  paling sedikit  jam dari jam  yang paling banyaknya maka apa yang tersisa maka itulah fadl jam 

antara keduanya, maka jika kelebihan / sisa itu untuk yang maklum tulul baladnya maka adalah yang 

tidak diketahui tulul baladnya itu adalah jihat barat darinya. Dan apabila fadl itu bagi tempat yang tidak 

diketahui tulul baladnya  maka tulul baladnya adalah jihat timur darinya.  

Kemudian kamu mengambil dari jam yang tersisa ( fadl )  dengan menghitung satu  jam sama dengan   

15 derajat dan  4 menit dari jam sama dengan 1 derajat. 

Maka hasilnya adalah derajat fadlu Tulaen lalu kamu tambahkan hasil tersebut dengan Tul yang sudah 

diketahui jika negeri yang tidak diketahui itu pada jihat timur, dan kamu kurangi fadlu tulaen itu darinya 

( tul yang sudah diketahui tulnya ) jika dia pada jihat barat, maka hasilnya adalah tulul balad negeri yang 

tidak diketahui Tulul Baladnya 
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Contoh : 

   Intailah ( perhatikanlah ) jam negeri yang sudah diketahui dan Negeri yang belum diketahuai  

Tulul baladnya ketika terjadi gerhana Matahari  atau Bulan dengan menggunakan jam 

Zawaliyyah 

   lalu kurangi Jam yang lebih bayank dengan jam yang lebih sedikit dari kedua jam negeri 

tersebut, misal : 

 Jam Negeri yang maklum tulul baladnya = jam 11.00  Misalnya  daerah Lombok dengan 

Tulul Balad = 116.07 

 Jam Negeri yang Majhul tulul baladnya = jam 12.00 

 Maka 12 – 11 = 1 ( Fadlu dua jam ) 

 1 Jam = 15 derajat 

 

   Kalau Fadlnya  bagi yang Maklum Tulul baladnya  maka yang Majhul sebelah barat darinya 

   Kalau Fadlnya  bagi yang Majhul Tulul baladnya  maka yang Majhul sebelah Timur darinya 

   pada Contoh  diatas = 12 – 11 = 1 , maka 1 adalah fadal dari 12 yang merupakan jam dari 

negeri yang Majhul Tulul baladnya berarti  jihat yang Majhul adalah sebelah Timur 

   setelah itu  : 

 Tambahkan Fadlu Tulaen ( 1 Jam / 15 derajat )  dengan  Tulul balad  Maklum ( lombok = 

116.07 ) tadi jika yang majhul tulnya sebelah timur 

 Kurangi Fadlu Tulaen ( 1 Jam / 15 derajat )  dari  Tulul balad  Maklum ( lombok = 116.07 ) 

tadi jika yang majhul tulnya sebelah Barat 

 

   Maka karena disini Fadlu Tulain ( 1 Jam / 15 derajat )  jihat timur  maka harus ditambahkan 

menjadi : 15 derajat  + 116.07 = 131.07 

   Jadinya  Tulul balad  Negeri  yang Majhul Tulnya = 131.107  

 

 ٚد٘ أخض أعٌٗ ٚأمبط :

ٖٚٛ إٔ تقخح ايغاع١ يف ايبًز اجملٍٗٛ ايطٍٛ مبا أَهٔ عغاب ايغاع١ ايظٚاي١ٝ  ثِ اعأٍ عٓٗا َٔ 

يف ايبًز املعًّٛ ايطٍٛ بايغًو ) أٟ بايتًٝؿٕٛ َٚا َاثً٘ ( يٝذٝبو حاال ؾُا ٚدزت َٔ ايتؿاٚت بني 

 عاعات ايبًزٜٔ ؾاؾعٌ ب٘ تكزّ
Cara yang lain yang lebih mudah dan  meyakinkan : 

Dia adalah bahwa kamu betulkan jam pada negeri yang tidak diketahui ardul baladnya itu dengan cara 

apasaja  dengan cara menghitung jam jzawaliyah kemudian kamu bertanya tentang jam tersebut orang 

yang ada pada negeri yang diketahui tulul baladnya itu dengan menggunakan telepon/ HP untuk 

menjawabmu seketika  tentang jam berapa sekarang maka apa yang kamu dapatkan dari pada perbedaan 

antara jam dua negeri tersebut maka kerjakan lah apa yang telah terdahulu. 
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 ايباب ايجايح عؾض : يف َعضؾ١ مست َه١ ٚدٗتٗا َٔ أٟ بًز٠ ؽ٦ت 

Bab XIII 

Pada  Mengetahui Simmat Makkah dan jihatnya dari negeri mana saja 

أعضف ؾنٌ طٛيُٝٗا َطًكا ٚؾنٌ عضمُٝٗا إٕ اتؿكا ٚإال ؾامجعُٗا ثِ عز ؾنٌ األٚيني َٔ املضنظ يف 

) عزرٙ يف اؾٝٛب املعهٛع١  ٚعز ؾنٌ األخضٜٔ أٚ فُٛعُٗا َغت٣ٛ دٝب ايتُاّ ٚأْظٍ  َٔ َٓت٢ٗ

َٔ َغت٣ٛ ايغتٝين ٚأْظٍ َٔ َٓت٢ٗ عزرٙ  يف اؾٝٛب املبغٛط١ ٚمع اـٝط ع٢ً  أٟ يف املٛاؾك١ (

 قٌ تكاطع املٓظٚيني ؾُا بني اـٝط ٚاٍٚ ايكٛؼ ح٦ٓٝش ؾٗٛ مستٗا

 

Ketahuilah Fadl ( sisa yang diambil setelah mengurangi yang lebih besar dengan yang lebih kecil  ) dua 

Tulul Balad ( Makkah dengan Negeri yang kita ingin ketahui arah kiblatnya ) secara umum ( baik 

Muafaqah atau Mukhalafah antara kedua jihat Tulul Balad )  

Dan Fadl  dua Ardul Balad jika keduanya searah ( Ittifaq  kedua Ardul Balad ) dan  

Dan Kalau tidak Ittifaq dengan bahwasanya dia ikhtilaf ( berbeda kedua ardul balad ) maka gabungkan ( 

tambahkan ) keduanya yaitu kedua ardul Balad tersebut 

 

Kemudian  hitunglah fadl dua yang pertama (  yaitu fadl dua tulul Balad ) dari markaz pada mustawa 

Jaib tamam dan turunkan dari kehinggaan bilangannya pada jaib-jaib ma’kusah 

Dan hitung fadla dua yang lain ( dua Ardul Balad )   atau hasil penjumlahan anatara keduanya ( kedua 

ardul Balad ketika  Muafaqah ) pada mustawa sittini dan turunkan dari kehinggaan bilangannya pada 

jaib-jaib mabsutah 

Lalu taruhkan benang atas tempat pertemuan dua tempat turun tersebut , maka apa yang antara benang 

dengan awal qaus ketika itu dialah simmat Makkah 

 

ؾإٕ مل ٜتكاطعا ؾأْظٍ َٔ أدظا٥ٗا املُهٔ ؾُا بٝٓ٘ ٚبني أٚي٘ ٖٛ ناٌَ ايغُت ؾإٕ مل ٜهٔ يبًز عضض  

ؾاعٌُ َا تكزّ بعضض َه١ ثِ َه١ ؽضق١ٝ  إٕ ناْت أنجض طٛال َٔ بًزى ٚإال ؾػضب١ٝ ٚمشاي١ٝ إٕ 

ؾُٗا ع٢ً خط اختًؿا َطًكا أٚ اتؿكا ٚناْت أنجض عضما َٔ بًزى ٚإال ؾذٓٛب١ٝ  ٚإٕ اتؿل ايطٛالٕ 

ايؾُاٍ ٚاؾٓٛب ٚمست َه١ ح٦ٓٝش ْكط١ ايؾُاٍ إٕ اختًؿا َطًعا  أٚ اتؿكا ٚناْت َه١ أنجض 
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عضما ٚإال ؾٓكط١ اؾٓٛب أٚ ايعضمإ ؾُٗا ع٢ً خط املؾضم ٚاملػضب ٚمست َه١ ح٦ٓٝش ْكط١ 

 املؾضم إٕ ناْت َه١ أنجض طٛال ٚإٕ ناْت أقٌ ؾٓكط١ املػضب 

Dan jika tidak bertemu pada titik garis maka turunkanlah dari bagian-bagiannya yang mungkin maka 

apa yang antaranya dan antra awalnya dialah kesempurnaan simti makkah, maka jika tidak terdapat  bagi 

suatu negeri ardul balad maka kerjakanlah apa yang telah lewat dengan ardul balad makkah  

Kemudian Makkah terletak pada  jihat/posisi  timur  jika negeri makkah tersebut ukuran tulul baladnya  

lebih besar dari tulul balad negerimu, dan jika sebaliknya maka jihat makkah itu adalah jihat barat. Dan 

ia( makkah )  akan berjihat timur  kalau berbeda ( kedua ardul baladnya ) secara umum, atau ittifaq ( 

kedua ardul balad )  dan ardul balad makkah lebih besar dari ardul balad negerimu . dan kalau 

sebaliknya ( kalau ittifaq kedua ardul balad )  maka makkah berada di jihat selatan 

Dan kalau ittifaq dua Tulul balad ( Makkah dan negerimu )  maka keduanya atas garis utara dan selatan 

dan simat makkah ketika itu adalah  titik utara kalau keduanya berbeda ( ikhtilaf ) tempat terbit matahari 

, atau ittifaq pada tempat terbit matahari dan adalah makkah lebih banyak ukuran ardul baladnya dari 

negerimu, dan jika sebaliknya ( kalau ittifaq tempat terbit mataharinya )  maka jihat makkah adalah titik 

selatan 

Atau kedua ardul balad tersebut berada di  garis Masrik dan magrib maka simmat makkah ketika itu 

adalah titik Masrik ( timur ) kalau makkah lebih besar tulul baladnya dari negerimu, dan jika makkah 

lebih kecil ukuran tulul baladnya maka makkah berada di titik barat ( magrib ) 

 

Contoh : 

Kita ingin mengetahui posisi Makkah dari  pulau Lombok dengan data sebagai berikut : 

 

No Kota Ardul balad/ Lintang LS/LU Tulul balad/ Bujur BT/BB 

  Lombok   °    ’ L.Selatan    °     ’ B.Timur 

  Makkah   °   ’ L.Utara   °    ’ B.Timur 

Maka langkah –langkahnya adalah : 

   Carilah  Fadlu Tulain dari dua negeri tersebut secara umum ( baik sama atau berbeda jihat Tulul 

Baladnya ) Misal: 

No Kota Tulul balad/ Bujur 

  Lombok     °     ’ 

  Makkah   °    ’ 

Yaitu : 116.07  -         =     47 Menit derajat 

Maka     47 Menit derajat itulah = fadlu Tulaennya 

 

   Sedangkan pada  kedua Ardul baladnya ada tafsilannya yaitu : 

 Cari Fadlu ardaennya kalau Ittifaq kedua ardul baladnya ( misal sama jihat selatan ) 

No Kota Ardul balad/ Lintang Lintang 

  Lombok   °    ’ Lintang selatan Garis Katulistiwa 

  Bali   °   ’ Lintang selatan Garis Katulistiwa 

Yaitu =  .68  - 8.32  = 36 Menit derajat 

Maka 36 Menit Derajat  itulah = fadlu Ardaennya 
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 Gambungkan ( tambahkan ) kedua Ardul balad tadi kalau keduanya Ikhtilaf 

No Kota Ardul balad/ Lintang Lintang 

  Lombok   °    ’ Lintang selatan Garis Katulistiwa 

  Makkah   °   ’ Lintang Utara Garis Katulistiwa 

Yaitu = 21.30           =        

Maka           itulah = Majmu’nya 

 

   Kemudian  hitunglah fadl dua yang pertama (  yaitu fadl dua Tulul balad  ) dari markaz pada 

mustawa Jaib tamam dan turunkan dari kehinggaan bilangannya pada jaib-jaib ma’kusah 

   Dan hitung fadla dua yang lain ( dua Ardul balad ) atau hasil penjumlahan anatara keduanya( 

Ardul balad ketika Muafaqah antara dua Ardul balad ) pada mustawa sittini dan turunkan dari 

kehinggaan bilangannya pada jaib-jaib mabsutah 

   Lalu taruhkan benang atas tempat pertemuan dua tempat turun tersebut , maka apa yang antara 

benang dengan awal qaus ketika itu dialah simmat Makkah 

 

Karena kita mengitung  Kota Makkah dengan Lombok maka disini menjadi : 

Fadlu Tulaen = 75.47 

Kita akan menggunakan  Fadlu Aradaen  kalau  kedua negeri itu Ikhtilaf jihat Ardul baladnya dan 

kalau dua negeri itu Ittifaq Ardul baladnya maka harus menggunakan Majmu’ Ardul Baladnnya ( 

Gabungan Ardul baladnya ) 

 

Maka untuk Lombok dan Makkah kita gunakan : 

Fadlu Ardaen = 12. 58  ( Karena Lombok dan Makkah Ikhtilaf pada jihat yaitu Lombok  sebelah Selatan 

garis Katulistiwa dan  Makkah sebelas selatan garis Katulistiwa)  

============================================================ 

Maka kita hitung dari markaz pada mustawa Jaib tamam dan turunkan dari kehinggaan bilangannya 

pada jaib-jaib ma’kusah  

 

 

 

 

Falu Tulaen = 75.47 

Markaz 

Mustawa Jaib 

Tamam = 60 

Jaib Ma’kusah 

Ma’kusah  

 Jaib Tamam = 60 

75.47  -   60 Mustawa Jaib 

Tamam = 15.47 Mustawa Jaib 

Ma’kusah 
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Dan kita hitung   Fadlu ardul balad ( yaitu = 12.58) pada mustawa sittini dan turunkan dari kehinggaan 

bilangannya pada jaib-jaib mabsutah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalu taruhkan benang atas tempat pertemuan dua tempat turun tersebut , maka apa yang antara benang 

dengan awal qaus ketika itu dialah simmat Makkah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka arah Kiblat dari Lombok  ke Makkah = 23.15 

 

 

 

 

 

 

Markaz Mustawa  Sittini 

 =    

Jaib Mabsutah = 12.15 

Fadlu 

 Ardaen = 12.58 

Markaz 

Jaib Mabsutah = 12.15 ( hasil fadlu Ardaen ) 

Jaib Ma’kusah =          

 ( hasil fadlu Tulaen ) 

Benang = 23.15 = 

Arah Kiblat 

      

      

S U 

B 
Arah Qiblat 

Lombok 

  °    
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Cara penentuan arah kiblat di Indonesia 

Secara historis cara penentuan arah kiblat di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan kualitas 

dan kapasitas intelektual dikalangan kaum muslimin. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat 

dilihat dari perubahan besar yang dilakukan Muhammad Arsyad al-Banjar dan K.H. Ahmad Dahlan atau 

dapat dilihat pula dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti miqyas, tongkat istiwa', 

rubu'mujayyab, kompas, dan teodolit. Selain itu sistem perhitungan yang dipergunakan mengalami 

perkembangan pula, baik mengenai data koordinat maupun mengenai sistem ilmu ukurnya. 

Pada saat ini metode yang sering digunakan dalam pengukuran arah kiblat ada tiga macam, yakni: (1) 

memanfaatkan bayang-bayang kiblat, (2) memanfaatkan arah utara geografis (true north), dan (3) 

mengamati/ memperhatikan ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah. Bila menggunakan metode 

bayang-bayang kiblat maka langkah-langkah yang perlu ditempuh, yaitu: (a) menghitung arah kiblat 

suatu tempat, (b) menghitung saat kapan matahari membuat bayang-bayang setiap benda (tegak) 

mengarah persis ke Ka'bah, dan (c) mengamati bayang-bayang benda tegak pada saat seperti dimaksud 

poin b. Kemudian mengabadikan bayang-bayang tersebut sebagai arah kiblat. 

Adapun jika menggunakan metode memanfaatkan arah geografis langkah-langkah yang perlu ditempuh, 

yaitu: (a) menghitung arah kiblat suatu tempat, (b) menentukan arah utara geografis (baca : true north) 

dengan bantuan kompas, tongkat istiwa' atau teodolit, dan (c) mengukur/ menarik arah kiblat 

berdasarkan arah geografis seperti dimaksud pada poin (b) dengan menggunakan busur derajat, rubu', 

segitiga, atau teodolit. 

Data-data yang dibutuhkan dalam proses perhitungan arah kiblat, antara lain: lintang tempat bujur 

tempat (λ), lintang Ka'bah k) dan bujur Ka'bah (λk). Untuk lintang dan bujur tempat telah tersedia. 

Hanya saja daftar tersebut perlu diverifikasi dengan alat kontemporer. 

Sementara itu, metode ketiga dapat dilakukan oleh setiap orang dan merupakan cara yang paling 

sederhana dan bebas hambatan. Metode ketiga ini dapat dilakukan, tanpa harus mengetahui koordinat 

(lintang dan bujur) tempat yang akan dicari arah kiblatnya, tetapi cukup menunggu kapan saatnya posisi 

matahari tepat berada di atas Ka'bah. 

Posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah akan terjadi ketika lintang Ka'bah sama dengan deklinasi 

matahari, pada saat itu matahari berkulminasi tepat di atas Ka'bah. Kesempatan tersebut datang pada 

setiap tanggal 27 Mei (tahun pendek) atau 28 Mei (tahun kabisat) pukul 11.57 LMT dan tanggal 15 

Juli (tahun pendek) atau 16 Juli (tahun kabisat) pukul 12.06 LMT.  

Bila waktu Mekah (LMT) dikonversi menjadi waktu Indonesia bagian barat (WIB) maka harus 

ditambah dengan 4 jam 21 menit sama dengan pukul 16.18 WIB dan 16.27 WIB. Oleh karena itu, setiap 

tanggal 27 Mei (untuk tahun pendek) atau 28 Mei (untuk tahun kabisat) pukul 16.18 WIB dapat 

mengecek arah kiblat dengan mengandalkan bayangan matahari yang tengah berada di atas Ka'bah. 

Begitu pula setiap tanggal 15 Juli (untuk tahun pendek) atau 16 Juli (untuk tahun kabisat) juga dapat 

dilakukan pengecekan arah kiblat dengan metode tersebut. 

Dalam prakteknya, tidak perlu langkah yang rumit untuk menentukan arah kiblat berdasar jatuhnya 

bayangan benda yang disinari matahari. Pengamat (observer) cukup menggunakan tongkat atau benda 

lain sejenis untuk diletakkan di tempat yang memperoleh cahaya matahari. Cahaya matahari 

yangmenyinari benda tersebut akan menghasilkan bayangan. Arah bayangan ini merupakan arah kiblat 
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Contoh  Tahun 2009 

Peristiwa  Istiwa’ A’zam 

( Untuk menentukan Arah Kiblat ) 
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Data Geografis Ka'bah yang berkembang di Masyarakat 

Karena perbedaan data inilah maka penentuan arah kiblat berbeda dan untuk mengetahui arah kiblat 

yang sebenarnya  tunggu saja Istiwa’ A’zam yaitu pada setiap tanggal 27 Mei (tahun pendek) atau 28 

Mei (tahun kabisat) pukul 11.57 LMT dan tanggal 15 Juli (tahun pendek) atau 16 Juli (tahun 

kabisat) pukul 12.06 LMT. Bila waktu Mekah (LMT) dikonversi menjadi waktu Indonesia bagian 

barat (WIB) maka harus ditambah dengan 4 jam 21 menit sama dengan pukul 16.18 WIB dan 16.27 

WIB. 

No Sumber Data Lintang Bujur 

  Atlas PR Bos 38 21º 31´         LU 39º 58´         BT 

  Mohammad Ilyas 21º               LU 40º               BT 

  Saadoe'ddin Djambek (1) 21º 20´         LU 39º 50´         BT 

  Saadoe'ddin Djambek (2) 21º 25´         LU 39º 50´         BT 

  Nabhan Masputra 21º 25´ 14,7 LU 39º 49´ 40"  BT          

  Ma'shum bin Ali 21º 50´         LU 40º 13´         BT 

  Monzur Ahmed 21º 25´ 18    LU 39º 49´ 30"  BT 

  Ali Alhadad 21º 25´ 23,2 LU 39º 49´ 38"  BT 

  Gerhard Kaufmann 21º 25´ 21,4 LU 39º 49´ 34"  BT 

   S. Kamal Abdali 21º 25´ 24    LU 39º 49´ 24"  BT 

   Muhammad Basil At-Ta'i 21º 26´         LU 39º 49´         BT 

   Mohammad Odeh 21º 25´ 22    LU 39º 49´ 31"  BT 

   Menurut Google Earth 2010 

Internet ( Satlit Dunia ) 

  º   ’   ”  LU/ N 39º 49´ 34"  BT/ E 
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Contoh  penentuan Arah Kiblat dengan Program Google  Earth  

Untuk masjid Kebun Indah Sesela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut TGH. Ibrahim Al Khalidy Kediri 

Arah Kiblat untuk daerah Lombok = 22 ¾   ( 22.30 ) 

 

Caranya : 

   Taruh Rubu’ di tempat yang datar 

   Taruh Kompas di atas Rubu’ 

   Putar  Rubu’ yang ada kompasnya  

pas  ke  Arah Barat 

   lalu Taruh Benang di ukuran 22 

Derajat lebih 30 Menit Derajat 

   maka Kemana Arah Benang itulah 

Arah Kiblat untuk daerah Lombok 

 

Catatan : 

Untuk Kompas dari Makkah  arah kiblat 

untuk  Lombok adalah pada ukuran  80 

atau 8  derajat 

 

Garis Lurus  ke  Ka’bah 

Bangunan Masjid Sesela 

Utara Selatan 

Timur 

Barat 

 /  

 /  

 /  

 /  

Utara Timur 

Utara Barat 

Selatan Timur 

Selatan Barat 

Benang 22.30 arah 

Kiblat 
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Perbandingan penghitungan dengan Rumus Trigonometri 

Arah Kiblat dari Lombok  

No Kota 
Ardul balad/ 

Lintang 
LS/LU Tulul balad/ Bujur BT/BB 

  Lombok  °    ’ L.Selatan    °     ’ B.Timur 

  Makkah   °   ’ L.Utara   °    ’ B.Timur 

 Lombok ( Jeringo ) 8°       ’ L.Selatan    °        ’  

 

Contoh : Arah kiblat Lombok  = 8°    ’ LS  /     °     ’  BT  diketahui : 

1. B. Qutur = Sin AB x Sin 21.30 x 60 

  = Sin 8°    ’  x Sin 21.30 x 60 = 3.181998875 = 3.105519 = 3.11 

  =  °   

 

2. A. Mutlaq = Cos AB x Cos 21.30 x 60 

  = Cos  8°    ’  x Cos  21.30 x 60 = 55.2070542=55.122539 = 55.12 

  =   °   

 

   A Mu’adal = Cos f  x  A.Mutlaq 

Keterangan : f ( Fadluttulain ) = selisih antara bujur Makkah dan kota yang dicari arah 

kiblatnya 

 

No Kota 
Ardul balad/ 

Lintang 
LS/LU Tulul balad/ Bujur BT/BB 

  Lombok  °    ’ L.Selatan    °     ’ B.Timur 

  Makkah   °   ’ L.Utara   °    ’ B.Timur 

   °   ’ 

  °    ’  - 

 

  °    = f ( Fadluttulain ) = selisih antara bujur Makkah dan Lombok yang dicari arah kiblatnya 

= Cos f  x  A.Mutlaq 
  = Cos 75° 47  x  55° 12 = 13.5565     =          =       

  =   °    

 

4. Jt  = Sin ( 90 – Sin -1 (( A.Md – BQ ) / 60 )) x  60 

  = Sin ( 90 – Sin -  ((13° 33 –  3°11 ) / 60 )) x  60 

= Sin ( 90 – Sin -1 ( 0.172777777 ) x  60 

= Sin ( 90 –  9.94936437 ) x  60 

= Sin ( 80.05063563 ) x  60 

=     4960831 x  60 = 59.09764989 = 59.055153 = 59.06 

=  9    

   

   Jaib Sa’ah = 21.30 / Cos AB 

  = 21.30 / Cos  °    ’   =             =           =       

  =       
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   Irtifa’ Simti = Sin -1 (( A.Md -  BQ ) / 60 ) 

  = Sin -  ((13° 33  -   3°11 ) /    ) 

= Sin -  (             ) /    ) 

= Sin -  (            ) =            =          =      

  = 9    

 

7. Hissotu Simti = Sin i  x 60 / Tan  ( 90 – AB ) 

Keterangan : i = Irtifa’ Simti 

 

   = Sin 9    x 60 / Tan  ( 90 –  8°    ’  ) 

=              /             =             =          =     

   =  °     

 

   Ta’dil Simti  = Js. + Hs 

   =              =             =      

   =   °     

 

Arah kiblat   = Sin 
- 

 ( Ta’dil simti / Jt ) 

  = Sin 
- 

 (23°  16 / 59° 06 ) 

  = Sin 
- 

 ( 0.393683023 ) = 23.18386287 = 23.110190 = 23° 11 

  =   °    

 

Jadi Arah Kiblat untuk daerah Lombok  =   °    diukur dari titik barat ke utara. 

 

 

S U 

B 
Arah Qiblat 

Lombok 

  °    
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 ايباب ايضابع عؾض : يف َعضؾ١ اؾٗات األصبع

تغٟٛ األصض غا١ٜ ايتغ١ٜٛ باملٝظإ ٚتضعِ عًٝٗا را٥ض٠ ببعز ال ٜبًؼ أطضاف ايغطح املٛطٕٚ ٚتٓقب 

زٜضا طٛي٘ ٜكاصب قطضٖا ٚتعًِ ع٢ً َزخٌ ظً٘ ؾٝٗا ٚكضد٘ عٓٗا ع٢ً َضنظٖا َكٝاعا كضٚطا َغت

ٚتٓقـ ايكٛؼ ايٛاقع بُٝٓٗا ٚؽضج َٔ َٓتقؿ٘ خطا َغتكُٝا َاصا مبضنظٖا ؾٗٛ خط ايؾُاٍ 

ٚاؾٓٛب ثِ ؽضج خطا أخض َكاطعا يألٍٚ ع٢ً طٚاٜا قٛا٥ِ ؾٗٛ خط املؾضم ٚاملػضب ؾتخقٌ يو 

 ؽضقٞ ٚاألخض غضبٞ ٚصبعإ  مشايٝإ نشايو  أصبع١ أصباع صبعإ دٓٛبٝإ أحزُٖا 
 

 

 

Bab. XIV 

Pada Mengetahui  Jihat  yang Empat ( Timur, Barat, Selatan dan Utara ) 

 

Ratakanlah  tanah serata-ratanya  dengan alat perata ( water pass )  dan gambar atas tanah yang rata 

tersebut  lingkaran seperti  lingkaran rubu’ dan taruhlah di  tengah-tengahnya  alat ukur ( seperti kayu )  

yang sudah di bersihkan yang bundar yang panjangnya hampir sama dengan diameternya ( garis 

tengahnya )  dan tandai tempat  masuk bayangannya( bayangan dari kayu yang ditaruh ditengah tadi )  

padanya dan tempat keluar bayangannya. Dan jadikanlah  busur/ kayu tadi tengah – tengah antara 

bayangan masuk dan keluar tadi . dan  keluarkan  satu garis  lurus  dari tengah-tengahnya  maka itulah  

garis  jihat Utara selatan, dan  keluarkan  garis yang lain yang memotong  bagi garis yang pertama ( 

Garis Utara selatan )  atas sudut – sudutnya maka itulah  garis  Timur Barat , maka terdapat  4 dari ¼ 

yaitu : 2/4 darinya untuk jihat Selatan ( ¼  Timur dan ¼  Barat )  dan 2/4nya untuk jihat Utara ( ¼ Timur 

dan ¼  Barat )  



Taqrib al-Maksod fi al-‘Amali bi Ru’bi’ al-Mujayyab    

 

Bayangan Tempat 

masuk 

Bayangan 

Tempat 

keluar 

Bayangan 

Bayangan 

Utara 

Selatan 

Bayangan 

Utara 

Selatan 

Timur Barat 
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ثِ عز مست َه١ َٔ أٍٚ ايكٛؼ إٕ ناْت  دٓٛب١ٝ ؽضق١ٝ أٚمشاي١ٝ غضب١ٝ  َٔ بًزى ٚإال ؾُٔ أخضٙ 

ثِ مع٘ يف صبع ايزا٥ض٠  ايشٟ ؾٝ٘ َه١ عٝح ٜٓطبل َضنظ ايضبع ع٢ً َضنظ ايزا٥ض٠ ٜٚٓطبل خط 

د٘ اـٝط إىل ايغتٝين ٚدٝب ايتُاّ ع٢ً اـٝطني احملٝطني بايظا١ٜٚ ايها١ٓ٥ عٓز َضنظ ايزا٥ض٠ ؾخ٦ٓٝش تٛ

 َه١ املؾضؾ١  ٚابٔ ع٢ً مست٘ احملضاب ٖٚشٙ فٛصت٘
 

 

Kemudian  hitunglah  simmat Makkah dari awal Qaus jika dia berada pada posisi  Selatan bagian  Timur 

atau Utara bagian barat dari negerimu 

Dan  hitunglah  simmat Makkah dari akhir Qaus jika dia berada pada posisi  Selatan bagian  Barat  atau 

Utara bagian Timur dari negerimu 

Kemudian taruhlah Rubu’ tersebut  pada ¼  daerah yang adalah makkah  pada posisinya dengan sekira 

menempel Markaz  Rubu’  atas Markaz daerah dan menempel garis Sittini dan Jaib tamam atas Dua 

garis  yang berada pada  sudut yang ada  pada Markaz  lingkaran tersebut 

Maka ketika itu  arahkan benang ke Makkah  dan Bangunlah atas ukuran tadi arah kiblat  setiap mihrab/ 

Musalla, Masjid. Dan ini rupanya : 

 

 

 

 

Utara 

Selatan 

Timur Barat 

 /   /  

 /   /  

Utara Timur 
Utara Barat 

Selatan Timur 
Selatan Barat 
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Utara Selatan 

Timur 

Barat 

 /  

 /  

 /  

 /  

Utara Timur 

Utara Barat 

Selatan Timur 

Selatan Barat 

Benang 23.15 arah 

Kiblat 

      

Taruhlah Markaz Rubu’ pada Markaz dan Daerah garis Sittini 

dan Jaib tamam atas Dua garis  yang berada pada  sudut yang 

ada  pada Markaz  lingkaran tersebut 
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 خامت١ يف بعض اهلٓزعات

: خش إصتؿاع٘  َٔ أٜٔ ؽ٦ت ٚعًِ ع٢ً َٛمع   إٕ أصرت َعضؾ١ طٍٛ ايكا٥ِ َٔ دبٌ أٚ غريٙ

قزَٝو ٚاعضف ظٌ سيو اإلصتؿاع ثِ طر عًٝ٘ )ا ( أٚ ) ب ( أٚ ) ر( رصد١ أٚ اْكك سيو َٓ٘ ؾُا 

ت ٚإىل د١ٗ ايكا٥ِ إٕ حقٌ ؾاعضف إصتؿاع٘ ثِ خش إصتؿاع٘  سيو ايكا٥ِ ثاْٝا ٚاَؿ ايكٗكضٟ إٕ طر

ْكقت حت٢ ٜكع اـٝط ع٢ً سيو اإلصتؿاع ٚعًِ أٜنا ع٢ً َٛمع قزَٝو ثِ اسصع َا بني ايعالَتني 

ؾُاٚدز إمضب٘ يف )ٜب ( إٕ طرت أٚ ْكقت أٚ امضب٘ يف ) ٚ ( إٕ طرت أٚ ْكقت ) ب ( 

قض ؾاجملُٛع ٚامضب٘ يف ) ج ( إٕ طرت أٚ ْكقت )ر( ؾُا حقٌ طر عًٝ٘ قاَتو َٔ ايكزّ إىل ايب

 ٖٛ طٍٛ ايكا٥ِ 
Penutup ( Beberapa cara menghitung dengan Rubu’ ) 

Mengetahui panjang setiap Benda seperti Gunung dan lain-lain 

 

Jika  kamu ingin mengetahui  panjang setiap Benda seperti Gunung atau yang lainnya ,  

   Maka ambillah irtifa’  benda tersebut dari mana saja kamu mau dan tandai atas  tempat  berdiri 

kakimu  

   Dan  ketahuilah  Zil ( Bayangan ) itu irtifa’  

   Kemudian  tambahkan atasnya  : 1 atau 2 atau 4 derajat, atau  kurangi itu darinya maka apa yang 

hasil  maka ketahuilah irtifa’nya   

   Kemudian ambillah irtifa’ benda tersebut sekali lagi dan  

a. Berjalanlah sambil mundur jika  hasilnya lebih 

b. Dan berjalanlah ke jihat benda tersebut jika hasilnya kurang 

Sehingga benang jatuh pada posisi irifa’ tadi  Dan tandai juga atas tempat berdiri ketika  benang tepat 

pada posisi Irtifa’ tadi. 

Kemudian hitunglah ( dengan Meteran dll. ) antara dua tempat yang sudah ditandai tadi dan berapapun 

hasilnya  

 Kalikan dia pada 12 jika ia lebih  

 Atau kalikan dia pada 6 jika lebih dan pada 2 kalau kurang 

 Dan Kalikan dia pada  3 jika ia lebih atau kalikan dia  4 kalau kurang 

Maka hasilnya tambahkan ukuran tinggimu dari kaki sampai mata dan hasilnya itulah ukuran Benda 

yang dicari tingginya. 
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Contoh :  

Panjang Pohon Kelapa 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Maka langkah-langkahnya : 

   Berapa Irtifanya :..... dan tandai tempatnya 

   Berapa Zil Irtifa’nya :      

   Tambahkan hasil Zil Irtifa’ya / Kurangi =  / /  derajat =        

   Berapa Irtifa’nya :      

   Maka sesuaikan hasil irtifa’nya dengan irtifa’ Qoim yang Majhul ( dengan Maju atau mundur ) 

dan tandai tempatnya 

   Hitung Jarak tempat pertama dan tempat kedua =... 

   Tambahkan atau Kalikan 

a. Kalikan dia pada 12 jika ia lebih  

b. Atau kalikan dia pada 6 jika lebih dan pada 2 kalau kurang 

c. Dan Kalikan dia pada  3 jika ia lebih atau kalikan dia  4 kalau kurang 

   Tambahkanhasilnya = ........ dengan Tinggimu = ....... =............ 

Maka hasilnya itulah  tinggi Qoim yang Majhul =... 

 

Panjang orang =……  cm 

Irtifa   =…  dr 

Irtifa   =…  dr 

Dengan Mundur atau Maju 



Taqrib al-Maksod fi al-‘Amali bi Ru’bi’ al-Mujayyab    

 

 

Cara II 

   Ukurlah dengan Rubu’ tinggi benda yang ingin diketahui tingginya ( Qoim Majhul ) dengan 

ukuran 45 derajat 

   Kapan saja benang sampai pada ukuran 45 derajat tadi ( baik dengan maju atau mundur ) maka 

tandai lokasi / tempat kaki kita 

   Ukur jarak tempat yang ditandai tadi  dengan asal Qoim Majhul 

   Hasilnya tambahkan  dengan ukuran tinggimu ( dari  Kaki sampai Mata ) 

   Maka hasilnya itulah tinggi Qoim yang Majhul tingginya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka  perhitungannya  

: 150 cm  + 77 cm = 227 cm 

Maka tinggi Qoim yang Majhul itu adalah = 227 cm 

 

 

 

 

77 cm 

Qoim Majhul 
  ° 

150 cm 
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Cara III ( Tanpa menggunakan Rubu’ ) 

   cari kayu/ benda  yang lebih tinggi dari ukuran kita dan taruh didepan kita dan tancapkan 

   Lihatlah ujung kayu tersebut sampai pandangan kita sama posisinya dengan ujun benda yang 

ingin kita ketahui tingginya ( Qoim Majhul ) dengan  cara maju atau mundur 

   Setelah itu maka tandailah tempat  kaki kita  

   Ukur jarak tempat yang ditandai tadi dengan  Asal Qoim  Majhul 

   Ukur pula jarak kamu/ tempat yang ditandai tadi dengan Kayu 

   Ukur pula tinggi kamu sampai mata 

   lalu ukur panjang kayu tersebut dan ukur pula panjang kita sampai mata 

   Kemudian kurangi panjang kayu itu dengan panjang kita 

   hasilnya kalilakn dengan jarak tempat yang ditandai tadi dengan  Asal Qoim  Majhul 

    Bagi hasilnya dengan hasil jarak kamu dengan kayu 

    Maka hasilnya tambahkan dengan tinggimu , maka hasilnya itulah  tinggi Qoim yang Majhul tadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka perhitungannya : 

199 cm  - 150 cm = 49 cm 

49cm  x 125 cm = 6125 cm 

6125 cm : 103 cm = 59.47 cm 

59.47 cm  + 150 cm = 209.47 cm 

Maka panjang Qoim yang majhul tadi = 209.47 cm 

 

 

 

    cm 

Qoim Majhul 
199 cm 

150 cm 103 cm 
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: ؾاسصع قطض ايب٦ض ٚاؾضم٘ أدظا٤ ايكا١َ ثِ قِ ع٢ً حضف ؾُ٘ خش  إٕ أصرت إٔ تعضف عُل األباص

ام٘ بٓعض اؿضف األخض عٓز املا٤ َٚا ٚدز مع اـٝط عًٝ٘ ٚاعضف ظً٘ املعهٛؼ بايكا١َ اخنؿ

 املؿضٚم١  ٚاطضح قاَتو َٓ٘ ؾايباقٞ عُك٘ إىل ٚد٘ املا٤
 

 

Mengetahuai Kedalaman Sumur sampai airnya 

 

Jika  kamu ingin mengetahui kedalaman sumur, maka hitunglah ( dengan Meteran dll. ) akan diameter 

sumur tersebut  dan jadikanlah dimeter itu ukuran berdiri  kemudian  berdirilah  di tepi  mulut sumur 

tersebut  dan  ambillah kerendahannya dengan Rubu’ dengan memandang  tepi yang lain ( didalam 

sumur ) sampai air sumur. Maka hasilnya taruhkan benang Rubu’ pada ukurannya  dan ketahuilah  Zil ( 

Bayangannya ) yang Ma’kus dengan bagian yang berdiri yang sudah dikira tadi   

Dan bagi ( : ) ukuran berdirimu dari ukuran Zil ( bayangan )  maka sisa dari pembagian tersebut itulah 

kedalaman sumur tersebut sampai permukaan air sumur. 
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Maka langkah – langkahnya : 

   ketahulaih berapa diameter / garis tengah  sumur tersebut  ( dengan cara mengetahui berapa 

ukuran lingkaran bundar sumur tersebut yaitu dengan menggunakan tali lalu tali itu kita ukur 

panjangnya maka ukuran panjangnya kita bagi 3 maka hasilnya itulah ukuran diameter/ garis 

tengah  sumur tersebut ) 

Misalnya  : 

Panjang  lingkaran sumur tersebut = 61 cm 

Maka 61 cm  bagi 3 = 20.33 cm maka 20.33 itulah diameternya/ Garis tengahnya 

 

   Jadikanlah dimeter itu sebagian dari  ukuran Qoimatuzzilli   

   Kemudian  berdirilah  di tepi  mulut sumur tersebut  dan  ambillah kerendahannya dengan Rubu’ 

dengan memandang  tepi yang lain ( didalam sumur ) sampai air sumur.  

   Maka hasilnya taruhkan benang Rubu’ pada ukurannya  dan ketahuilah  Zil ( Bayangannya ) 

yang Ma’kus dengan bagian dimeter itu sebagian dari  ukuran Qoimatuzzilli. 

   Dan bagi ( : ) ukuran berdirimu dari ukuran Zil ( bayangan )  maka sisa dari pembagian tersebut 

itulah kedalaman sumur tersebut sampai permukaan air sumur. 

 

Contoh  : 

- Panjang  lingkaran sumur tersebut = 61 cm . Maka 61 cm  dibagi 3 = 20.33 cm . Maka 20.33 

itulah diameternya/ Garis tengahnya 

- Jadikanlah dimeter itu sebagian dari  ukuran Qoimatuzzilli  = 20.33 

- Inkhifad ( kerendahan ) sumur tersebut adalah = 78 derajat 

- Qoimatuzzilli Ma’kus bil Asabi’  dari Inkhifad tadi = 57 dr   tambah  diameter = 20.33  = 77.33 

- Hasilnya =     bagi dengan ukuran panjangmu sampai mata = 150 cm   = ( 150 – 77 ) = 73 cm 

- Maka hasilnya =. 73 cm   itulah kedalaman Sumur tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

Diameter = 20.33 

Lingkaran sumur  = 61 cm 
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: قِ يف داْب٘ ٚاْعض إىل اهلزؾ١ ايعاي١ٝ داْب٘ األخض ثِ أرص قزَٝو حت٢ تٓعض  إسا أصرت عع١ ايٓٗاص

إىل األصض املغت١ٜٛ ٚاـٝط ع٢ً حاي٘ األٍٚ ؾُا بني قزَٝو ٚاحملٌ ايشٟ ٚقع عًٝ٘ بقضى َغاٚ  

 يغع١ األْٗاص

 
 

Mengetahui luas Sungai 

 

Kalau kamu ingin mengetahui luas sungai maka berdirilah di pinggirnya dan lihatlah ke Hadap sebelah 

atas dari Rubu’ akan bagian sungai yang lain, kemudian langkahkan kakimu sehingga kamu melihat 

permukaan tanah yang rata, dan benang atas keadaan yang pertama, maka apa yang antara tempat 

kakimu dan tempat yang jatuh atas pandanganmu sama dengan luas sungai tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisi B 

Sisi A 
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Langkah – langkah penghitungannya : 

   Berdirilah dipinggir sungai 

   Lihat dengan  Hadp sebelah atas pinggir  sungai  yang lain = ..... derajat 

   Langkahkan kakimu ( dengan Maju atau mundur ) sehingga kamu melihat permukaan tanah yang 

rata, dan benang ( pada derajat =  .... )  atas keadaan yang pertama,  

   Maka apa yang antara tempat kakimu dan tempat yang jatuh atas pandanganmu sama dengan 

luas sungai tersebut. 

 

Contoh : 

   Berdirilah dipinggir sungai/ Kali  ( yaitu pada  sisi A ) 

   Lihat dengan  Hadp rubu’ sebelah atas  akan pinggir  tepi sungai  sebelahnya ( yaitu pada  sisi    

B ) =     derajat 

   Cari tempat yang rata dan langkahkan kakimu ( dengan Maju atau mundur  ) sehingga kamu 

melihat permukaan tanah yang rata dengan benang  atas keadaan yang pertama ( yaitu pada 

derajat =  26 ) 

   Maka apa yang antara tempat kakimu dan tempat yang jatuh atas pandanganmu sama 

dengan luas sungai tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka Luas sungai tersebut dari sisi A ke Sisi B = 310 cm 

 

 

310 cm 

26 dr 
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: اعضف ؾنٌ ايطٛيني ٚؾنٌ ايعضمني أٚ فُٛعُٗا نُا تكزّ يف َعضؾ١  ٚإٕ أصرت املغاؾ١ بني ايبًزٜٔ

ايغُت ثِ عز أحزُٖا يف َغت٣ٛ ايغتٝين ٚاألخض يف َغت٣ٛ دٝب ايتُاّ ٚأْظٍ َٔ َٓتٗاُٖا يف 

طني ايغتٝين اؾٝٛب ٚمع اـٝط يف قٌ تكاطع املٓظٚيني ٚعًِ عًٝ٘ باملضٟ ثِ اْكٌ اـٝط إىل أحز اـ

أٚ دٝب ايتُاّ ؾُا بني املضٟ ٚاملضنظ ٖٛ رصج املغاؾ١  بُٝٓٗا ٚامضب٘ يف ) نز( ؾاـاصج املغاؾ١ 

 عغب ايغاع١

Mengetahui Jarak dua Negeri 

 

Dan jika kamu ingin mengetahui jarak antara dua negeri , maka caranya ketahuilah  Fadl Tulul Balad 

dua negeri itu  dan Fadl Ardul Balad atau gabungan dua ardul balad dua negeri tersebut, sebagaimana 

telah terdahulu pada mengetahui  arah Kiblat ( Bab. XIII ) kemudian  hitunglah salah satu dari keduanya 

( Tulul Balad atau Ardul Balad ) itu pada Mustawa  Sittini dan yang lain   pada  Mustawa Jaib Tamam  

dan turunkan dari kehinggaan keduanya pada Jaib-jaib dan taruhlah benang pada tempat pertemuan dua 

benang yang diturunkan tadi, lalu tandai atasnya dengan Muri kemudian  bawalah benang ke salah satu 

dari garis Sittini atau  Jaib Tamam, maka apa yang antara Muri dan Markaz Rubu’ itulah derajat jarak 

antara kedua negeri tersebut. Setelah itu kalikanlah  hasil tersebut pada      maka hasil yang keluar 

itulah jarak antara kedua negara tersebut dengan ukuran Jam. 

 

Contoh : 

Lombok dengan Makkah 

Menurut Google Earth Jarak Ka’bah dengan Masjid Fathurrahman Jeringo  =          Kilo Meter 

No Kota Ardul balad/ Lintang LS/LU Tulul balad/ Bujur BT/BB 

  Lombok   °    ’ L.Selatan    °     ’ B.Timur 

  Makkah   °   ’ L.Utara   °    ’ B.Timur 

 

Maka langkah –langkahnya adalah : 

   Carilah  Fadlu Tulain dari dua negeri tersebut secara umum ( baik sama atau berbeda jihat Tulul 

Baladnya ) Misal: 

No Kota Tulul balad/ Bujur 

  Lombok     °     ’ 

  Makkah   °    ’ 

Yaitu : 116.07  -         =     47 Menit derajat 

Maka 75. 47 Menit derajat itulah = fadlu Tulaennya 
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   Sedangkan pada  kedua Ardul baladnya ada tafsilannya yaitu : 

 Cari Fadlu ardaennya kalau Ittifaq kedua ardul baladnya ( misal sama jihat selatan ) 

No Kota Ardul balad/ Lintang Lintang 

  Lombok   °    ’ Lintang selatan Garis Katulistiwa 

  Bali   °   ’ Lintang selatan Garis Katulistiwa 

Yaitu = 8.68  - 8.32  = 36 Menit derajat 

Maka 36 Menit Derajat  itulah = fadlu Ardaennya 

 Gambungkan ( tambahkan ) kedua Ardul balad tadi kalau keduanya Ikhtilaf 

No Kota Ardul balad/ Lintang Lintang 

  Lombok   °    ’ Lintang selatan Garis Katulistiwa 

  Makkah   °   ’ Lintang Utara Garis Katulistiwa 

Yaitu = 21.30  +  8.32  = 30. 02 

Maka           itulah = Majmu’nya 

 

Maka yang kita hitung adalah : 

- Fadlu Tulain = 75.47 

Fadlu Ardaen = 12.58  ( Kita akan menggunakan  Fadlu Aradaen  kalau  kedua negeri itu 

Ikhtilaf jihat Ardul baladnya dan kalau dua negeri itu Ittifaq Ardul baladnya maka harus 

menggunakan Majmu’ Ardul Baladnnya ( Gabungan Ardul baladnya ) 

 

 

   Kemudian  hitunglah salah satu dari keduanya ( Tulul Balad atau Ardul Balad ) itu pada 

Mustawa  Sittini dan yang lain   pada  Mustawa Jaib Tamam   

   dan turunkan dari kehinggaan keduanya pada Jaib-jaib  

   dan taruhlah benang pada tempat pertemuan dua benang yang diturunkan tadi,  

   lalu tandai atasnya dengan Muri kemudian  bawalah benang ke salah satu dari garis Sittini atau  

Jaib Tamam,  

   maka apa yang antara Muri dan Markaz Rubu’ itulah derajat jarak antara kedua negeri tersebut  

   Setelah itu kalikanlah  hasil tersebut pada  24  maka hasil yang keluar itulah jarak antara kedua 

negara tersebut dengan ukuran Jam. 

 

Maka : 

Fadlu Tulaen ( =        ) kita hitung pada Mustawa Jaib Tamam 

Falu Tulaen = 75.47 

Markaz 

Mustawa Jaib 

Tamam = 60 

Jaib Ma’kusah 

Ma’kusah  

 Jaib Tamam = 60 

75.47  -   60 Mustawa Jaib 
Tamam = 15.47 Mustawa Jaib 

Ma’kusah 
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Dan Fadlu Ardul balad ( yaitu = 12.58) pada Mustawa Sittini dan turunkan dari kehinggaan 

bilangannya pada jaib-jaib mabsutah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalu taruhkan benang atas tempat pertemuan dua tempat turun tersebut , maka apa yang antara benang 

dengan awal qaus ketika itu dialah simmat Makkah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka Jarak Makkah dengan Lombok = 45 derajat 

Lalu 45 derajat  x 24 = 1125 derajat  dan kalau dijadikan jam = 75 Jam 

 

 

 

 

Markaz Mustawa  Sittini 

 =    

Jaib Mabsutah = 12.15 

Fadlu 

 Ardaen = 12.58 

Markaz 

Jaib Mabsutah = 12.15 ( hasil fadlu Ardaen ) 

Jaib Ma’kusah =          

 ( hasil fadlu Tulaen ) 

Benang = 23.15 = 

Arah Kiblat 

      

      
Markaz 

45 dr Tempat Muri  

setelah digeser ke 
Mustawa Jaib 

Tamam 

Makkah ( Ka’bah 
) 

Jaraknya = 75 jam 
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 ٚاهلل أعًِ بايقٛاب

Ka’bah 

Masjid Fathurrahman Jeringo Lombok Barat 

=8.952.

87 Kilo 

Meter 

Jarak Makkah dengan Masjid Fathurrahman 

Jeringo = 8.952.87 Kilo Meter 
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